
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง 

สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2565 

วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง 

--------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 

1. นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

2. นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์       รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

 3. นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 4. นายสุบิน ชุ่มตา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 5. นายวันชนะ สุวรรณเนตร สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 6. นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 7. นายสุพจน์ มูลบ้านดง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 8. นายนวพัฒน์ ไหวมาเจรญิ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 9. นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 10. ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 11. นางรัญจวน ค าพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 12. นางสาวมทีรา สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 13. นายภัทร โลหติกาญจน ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 14. นายจรูญ เติงจันต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 15. นายบุญทรง ชุ่มแสง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 16. นายวิบูลย์ ฐานสิรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 17. นางสาวพัชรี ลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 18. นายเสริมเกียรติ ชูวัฒนกูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 19. นายณัฐกิตติ์ บรรจงจติต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 20. นายเกษม ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 21. นายสามารถ พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 22. นางสาวพิชญาพร พิชญวิวัฒน์       สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

  23. นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 24. นายยุทธนา ศรสีมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 



2 

 

ผู้ไม่มาประชุม 

 1. นายสุคนธ์ อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง (ลาป่วย) 

ผู้เข้าร่วมประชุม (ฝา่ยบริหาร) 

 1. นายกิตติ จวิะสันตกิาร รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

 2. นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

 3. นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

 4. นายอนุสรณ์ สินธุเขียว เลขานุการนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 5. นายนนทวัชร์ แสงเจริญ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1. นายชาตร ี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครล าปาง 

 2. นายพีระยศ วิรัตนเ์กษ รองปลัดเทศบาลนครล าปาง 

 3. นางสาวอุษา สมคิด ผูอ้ านวยการส านักการศกึษา 

 4. นายสุนทร จวงพลงาม ผูอ้ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

 5. นายอนุรักษ์ อุตยานะ ผูอ้ านวยการกองเจ้าหน้าที่ 

 6. นางสาวจิตลดา เกษสุวรรณ ผูอ้ านวยการกองคลัง 

 7. นางนัฤภร ละมัยเกตุ ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตรแ์ละงบประมาณ 

 8. นายสวาท จ าปาอูป หัวหนา้ส านักปลัดเทศบาล 

 9. นายสวัสดิ์ แก้วกระจ่าง ผูอ้ านวยการส่วนการโยธา 

 10. นายสุชาติ เทพพรมวงศ์ หัวหนา้ฝา่ยปกครอง 

 11. นางรุง่ทิพย์ กุลโมรานนท์ หัวหนา้ฝา่ยบริการและเผยแพร่วชิาการ 

 12. นางสาววิไล วงศพ์รม หัวหนา้ฝา่ยบริหารงานทั่วไป 

 13. นางวิลาวัณย์ บุษราคัม หัวหนา้ฝา่ยพัฒนารายได้  

 14. นางสาวนรศิรา หงสกุล หัวหนา้ฝา่ยประสานงาน อปท. 

 15. นางชุติมา อินใจ หัวหนา้ฝา่ยบริหารงานสาธารณสุข 

 16. นายวรดล หวานแหลม นิตกิรช านาญการพิเศษ 

 17. นางสาวจารุวรรณ ปัญญาเป็ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ช านาญการ 

 18. นางณิชารัศม์ อนันตธ์ีระบวร นักวิชาการจัดเก็บรายได้ช านาญการ 

 19. นางเลิศลักษณ์ ทรัพย์รุ่งทวีผล เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 20. นายวรพงษ์ มาลัย ผูช่้วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 

 21. นายมนัส ตาวิกา คนงานประชาสัมพันธ์ 
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 22. นายศิรมิงคล พรหมมูล เทศกิจ 

 23. นายชัยชนะ สุระแสง เทศกิจ 

 24. นายวรพล ขิตตวิรรณ จา้งเหมาบริการ 

 25. นางสาวพิมพ์ณารา ทองค า   คนงานสารบรรณ 

เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 

 นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ท่านสมาชิกสภาเทศบาล      

ท่านผู้บริหาร ท่านข้าราชการ พนักงานเทศบาลและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับ การประชุมวันนี้เป็น        

การประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2565 กระผม         

นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาฯ ที่ลงชื่อเข้า

ร่วมการประชุมแล้ว มี 23 ท่าน ครบองค์ประชุม บัดนี้ถึงเวลาที่ก าหนดแล้ว ขอกราบเรียนเชิญท่าน

ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายนพดล  ผดุงพงษ์ ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เพื่อความเป็นสิริ

มงคล และด าเนนิการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป กราบเรียนเชญิท่านประธานครับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล

นครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่  1 ประจ าปี 2565 ในนามสภาเทศบาลนครล าปาง           

ขอต้อนรับทุกท่านที่มาร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลนครล าปางในครั้งนี้ด้วยความยินดียิ่ง  ก่อนเข้าสู่

ระเบียบวาระการประชุมฯ ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลได้แจ้งประกาศสภาเทศบาลนครล าปางและ

หนังสือจากเทศบาลนครล าปาง กรณีนายก เทศมนตรีนครล าปาง มอบหมายผู้แถลงข้อเท็จจริง และ

อภปิราย ชีแ้จง หรอืแถลงญัตติต่อสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิครับ  

 นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ      

ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผม นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภา

เทศบาลนครล าปาง ขอเรียนแจ้งถึงประกาศสภาเทศบาลนครล าปาง และหนังสือจากเทศบาลนครล าปาง 

กรณีนายกเทศมนตรีนครล าปาง มอบหมายผู้แถลงขอ้เท็จจริง และอภิปราย ช้ีแจง หรอืแถลงญัตติ ต่อสภา

เทศบาลนครล าปาง ดังนี้ 
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ประกาศสภาเทศบาลนครล าปาง 

เรื่อง  เรยีกประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ  

สมัยแรก ประจ าปี 2565 

---------------------------- 

ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง ครั้งแรก เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 และ/หรือ

ประกาศสภาเทศบาลนครล าปาง เรื่อง ก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 2564 และสมัยประชุมสามัญ  

สมัยแรก ประจ าปี 2565 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2565  

มีก าหนด 30 วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม พ.ศ. 2565 ดังความแจ้งแล้วนัน้ 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม

ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ประกอบข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม

สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ประธานสภาเทศบาลนครล าปางจึงเรียก

ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2565  มีก าหนด 30 วัน เริ่มต้นตั้งแต่

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม พ.ศ. 2565 

ประกาศ  ณ  วันที ่ 12 มกราคม  พ.ศ. 2565 

นพดล  ผดุงพงษ์ 

(นายนพดล  ผดุงพงษ์) 

ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  

และหนังสอื 

ที่ ลป 52001/722            ส านักงานเทศบาลนครล าปาง  

              ถนนฉัตรไชย ล าปาง 52100 

15 กุมภาพันธ์  2565 

เรื่อง    มอบหมายผู้แถลงขอ้เท็จจริง และอภปิราย ชีแ้จง หรอืแถลงญัตติ ต่อสภาเทศบาลนครล าปาง 

เรียน    ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

อ้างถึง  หนังสอืสภาเทศบาลนครล าปาง ที่ ลป 52001(สภา)/9 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 

ตามหนังสืออ้างถึง สภาเทศบาลนครล าปางก าหนดประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง 

สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2565 ในวันศุกร์ที่  18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. 

เป็นต้นไป ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 
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เพื่อให้การประชุมดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความ         

ในมาตรา 48 เอกาทศ และมาตรา 48 วีสติ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และข้อ 56 วรรคสอง แหง่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ

การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ขา้พเจ้า นายนิมิตร จิวะสันติการ 

นายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอมอบหมายให้ปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการส านัก/กองต่าง ๆ เป็นผู้แถลง

ข้อเท็จจริง และให้รองนายกเทศมนตรีฯ ที่รับผิดชอบส านัก/กองต่าง ๆ เป็นผู้อภิปรายชี้แจงหรือแถลงญัตติ 

และตอบกระทู้ตอ่สภาเทศบาลนครล าปาง ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

1. นายกิตติ   จวิะสันตกิาร รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

2. นายสุรพล   ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

3. นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ  รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

นิมิตร  จิวะสันติการ 

 (นายนิมติร  จวิะสันติการ) 

 นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

จึงเรียนแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ จากนี้ไปผมขอน าเรียนต่อท่านประธานฯ ได้ด าเนินการประชุม  ในครั้งนี้

ตามระเบียบวาระเป็นล าดับต่อไปครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 1 กระผม

ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เทศบาลนครล าปางได้รับโอนพนักงานเทศบาลในต าแหน่งผู้อ านวยการกอง

ยุทธศาสตร์และงบประมาณ คือ นางนัฤภร ละมัยเกตุ ในนามของสภาเทศบาลนครล าปาง ยินดีต้อนรับ   

นะครับ ขณะนีส้มาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุมครบองคป์ระชุมแล้วนะครับ กระผม นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภา

เทศบาลนครล าปาง ขอเปิดประชุมตามระเบียบวาระดังตอ่ไปนีค้รับ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

 1.1 ประกาศเทศบาลนครล าปาง เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม 

คร้ังท่ี 2/2564 (กรณกีารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงที่เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถ่ิน) 
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 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน

จะแจ้งต่อที่ประชุม ข้อ 1.1 ประกาศเทศบาลนครล าปาง เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2564 (กรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงที่เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น)  ซึ่งสมาชิก

สภาฯ ทุกท่านได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วนะครับ มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ เมื่อไม่มี  ถือว่า     

ที่ประชุมรับทราบนะครับ 

 ที่ประชุม รับทราบ 

 1.2 ประกาศเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

คร้ังท่ี 8/2564 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปข้อ 1.2 ประกาศเทศบาลนครล าปาง 

เรื่อง การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 8/2564 ซึ่งสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับ

เอกสารเรียบร้อยแลว้นะครับ มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมรับทราบนะครับ 

 ที่ประชุม รับทราบ 

 1.3 ประกาศเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-

2570) คร้ังท่ี 1/2564 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปข้อ 1.3 ประกาศเทศบาลนครล าปาง 

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับ

เอกสารเรียบร้อยแลว้นะครับ มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมรับทราบนะครับ 

 ที่ประชุม รับทราบ 

 1.4 ประกาศเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)   

คร้ังท่ี 1/2565 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปข้อ 1.4 ประกาศเทศบาลนคร

ล าปาง เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับ

เอกสารเรียบร้อยแลว้นะครับ มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมรับทราบนะครับ 

 ที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 

2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 

ประจ าปี 2564 วันพุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงาน

การประชุม ข้อ 2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 

ประจ าปี 2564 วันพุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่ครับ เชิญครับ เชิญ 

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจติต์ 

 นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ      

ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง    

ขอแก้ไขรายงานการประชุม  

- ในระเบียบวาระที่ 6 หนา้ที่ 27 บรรทัดที่ 7 ข้อความ “มากเกิน” ขอเพิ่มข้อความเป็น “มากเกินไป”  

- วรรคถัดมา ข้อความ “เรา สท. ดว้ยกันภาษาชาวบ้าน” ขอตัดข้อความนี้ออก  

- วรรคถัดมา ข้อความ “เราบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขชาวบ้าน ก็อยากให้ชาวบ้านได้มีความสุข” ขอเพิ่ม

ข้อความเป็น “เราบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขให้ชาวบ้าน ก็อยากให้ชาวบ้านได้มีความสุข ได้รับการแก้ไขปัญหา

ความเดือดรอ้นต่าง ๆ ครับ” ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขเพิ่มเติมไหม

ครับ ไม่มนีะครับ ตามที่นายณัฐกิตติ์  บรรจงจติต์ ขอแก้ไขรายงานการประชุม  

- ในระเบียบวาระที่ 6 หนา้ที่ 27 บรรทัดที่ 7 ข้อความ “มากเกิน” ขอเพิ่มข้อความเป็น “มากเกินไป”  

- วรรคถัดมา ข้อความ “เรา สท. ดว้ยกันภาษาชาวบ้าน” ขอตัดข้อความนี้ออก  

- วรรคถัดมา ข้อความ “เราบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขชาวบ้าน ก็อยากให้ชาวบ้านได้มีความสุข” ขอเพิ่ม

ข้อความเป็น “เราบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขให้ชาวบ้าน ก็อยากให้ชาวบ้านได้มีความสุข ได้รับการแก้ไขปัญหา

ความเดือดรอ้นต่าง ๆ ครับ” สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขรายงานการประชุมโปรดยกมอืครับ  

นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกสภาฯ เห็นชอบใหแ้ก้ไข

รายงานการประชุมครับ 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้แก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง       

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2564 วันพุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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- ในระเบียบวาระที่ 6 หนา้ที่ 27 บรรทัดที่ 7 ข้อความ “มากเกิน” ขอเพิ่มข้อความเป็น “มากเกินไป”  

- วรรคถัดมา ข้อความ “เรา สท. ดว้ยกันภาษาชาวบ้าน” ขอตัดข้อความนี้ออก  

- วรรคถัดมา ข้อความ “เราบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขชาวบ้าน ก็อยากให้ชาวบ้านได้มีความสุข” ขอเพิ่ม

ข้อความเป็น “เราบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขให้ชาวบ้าน ก็อยากให้ชาวบ้านได้มีความสุข ได้รับการแก้ไขปัญหา

ความเดือดรอ้นต่าง ๆ ครับ” 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปผมจะขอมติรับรองรายงานการ

ประชุม  สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 

ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2564 วันพุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โปรดยกมอืครับ 

นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง รับรองรายงานการประชุม 22 

เสียงครับ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุม

สามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2564 วันพุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม 

- ไม่ม ี– 

 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 

- ไม่ม ี– 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

5.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีนครล าปาง ประจ าปี พ.ศ. 

2564 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปในระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.1 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีนครล าปาง  ประจ าปี พ.ศ. 2564 เชิญฝ่าย

บริหารครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ          

ที่ เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง   

ขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรนีครล าปาง ประจ าปี พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
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เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีนครล าปาง ประจ าปี พ.ศ. 2564 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

สิ่งที่สง่มาด้วย รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีฯ  จ านวน 1 เล่ม 

  ตามที่นายกเทศมนตรีนครล าปาง ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 

2564 และได้มอบนโยบายใหทุ้กส่วนการงานของเทศบาลน านโยบายไปสู่การปฏิบัติไปแล้วนัน้ 

  เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ

ปัจจุบัน) มาตรา 48 ทศ วรรคห้า “ให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย    

ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าปีทุกปี” 

  ดังนั้น จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

ประจ าปี พ.ศ. 2564 เพื่อให้ท่านได้โปรดแจง้ให้สภาเทศบาลนครล าปางทราบต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่ง

มาด้วยพร้อมนี้ 

  จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

       ขอแสดงความนับถือ 

       นิมิตร  จวิะสันตกิาร 

                   (นายนิมติร  จิวะสันติการ) 

                      นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอบคุณครับท่านรองนายกฯ ทุกท่าน

ได้รับเอกสารแล้วนะครับ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามไหมครับ เชญิ นายณัฐกิตติ์  บรรจงจติต์ 

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ      

ที่ เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายณัฐกิตติ์  บรรจงจติต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

ขอบคุณครับท่านประธาน ผมอ่านรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายของนายกเทศมนตรีนครล าปาง         

ที่แถลงต่อสภาเทศบาล ประจ าปี พ.ศ. 2564 ในวันนี้แล้วนะครับ มีบางโครงการครับท่านประธาน อย่างกรณี

ที่ท่านแถลงผลการปฏิบัติงาน หน้าที่ 1 ข้อ 1 “นครล าปาง เมืองสิ่งแวดล้อมดี” ฟื้นฟูแม่น้ าวังให้สะอาด 

สวยงาม งบประมาณ 54,000,000,000 บาท เป็นการประชุมสภาที่ผ่านงบประมาณไปแล้วจากเงินสะสม 

ในปี 2564 ถือว่าเป็นโครงการในงบประมาณปี 2564 อันนี้ยังไม่ได้ เริ่มท านะครับท่านประธาน คือ

หมายความว่า เทศบาลเราเพิ่งประชาคมไปเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานี้เองนะครับ อย่างกรณีที่ท่านจะเสนอผล
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การปฏิบัติงานตามนโยบาย ท่านก็ควรจะบอกว่ามันอยู่ในขั้นตอนไหน เราท าตรงนี้ ๆ ไป เราผ่านงบเงนิสะสม

ไปหลายเดือนแล้วนะครับ อีกห้าหกเดือนก็จะหมด คืองบเงินสะสมจะต้องใช้ภายในหนึ่งปีนะครับ ยังไม่มี

การจัดซื้อจัดจา้งหรอืท าสัญญากันเลย ผมเป็นหว่งเรื่องนี้ครับท่านประธาน ไม่ได้ต าหนิอะไรครับ ถือว่าเป็น

ผลงานของท่านนะครับ บางโครงการก็ยังไม่เกิด ท่านก็เอามาลง ก็ไม่ เป็นไรครับ ถือว่าเป็นสิ่งที่ท่าน      

ต้องปฏิบัติอยู่แล้ว ผมก็ไม่ได้ท้วงติงอะไร แต่อยากให้ทราบว่า ควรจะบอกขั้นตอนการท างานของปี 2564 

ตามนโยบายของท่านนะครับ บางโครงการก็ยังศึกษาหาข้อมูลกันอยู่ แล้วอีกอย่างหนึ่ง ที่ผา่น ๆ มา ไม่รู้ว่า

สมัยไหน คือบางโครงการก็ยังท าไม่ส าเร็จ เราจะถือว่าท าเป็นผลการปฏิบัติงานไม่ได้ เพราะบางครั้ง

ผู้รับเหมาหนีงานก็มี ท างานไม่ส าเร็จ อาจจะมีปัจจัยอื่นเช่น เงินไม่พอหรืออะไรต่าง ๆ ท่านควรจะบอก

ขั้นตอนการท างานของท่านภายในปี 2564 มา ไม่ใช่เอามาเหมารวมท าแบบนี้นะครับ มันยังไม่เสร็จยังไม่เริ่มท า

ด้วยซ้ าไปนะครับ ผมขอท้วงติงเท่านี้ ไม่มีความประสงคอ์ื่นครับ ขอบคุณมากครับท่านประธาน 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอบคุณครับคุณณัฐกิตติ์ฯ ฝ่ายบริหาร

จะชีแ้จงไหมครับ เชญิครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ         

ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผม นายกิตติ  จวิะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

ขอบคุณที่ท่านได้เสนอข้อคิดเห็นและท้วงติงนะครับ แต่ในโครงการที่ท่านกล่าวมาเมื่อสักครู่ เรื่องฟื้นฟู

แม่น้ าวังให้สะอาดสวยงาม โดยได้รับงบประมาณด าเนินโครงการปรับปรุงฝายแม่น้ าวัง  งบประมาณ 

54,000,000,000 บาท ในนี้ก็ระบุชัดเจนว่าปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการ ซึ่งการด าเนินการตอนนี้ไม่ว่าจะ

เป็นเรื่องของแบบ เรื่องของการประมาณราคาอุปกรณ์ ก็ด าเนินไปถึง 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ ใกล้จะเสร็จสิ้น

สมบูรณ์ สว่นกระบวนการที่ต้องไปท าประชาคมที่ผา่นมา เนื่องจากเพื่อความรอบคอบนะครับ เราก็ได้หารือ

กับกรมเจ้าท่า ซึ่งจริง ๆ แล้วฝายยางเดิมก็ขึ้นทะเบียนทรัพย์สินเป็นทรัพย์สินของเทศบาลอยู่แล้ว แต่ว่า   

โดยมารยาทเราก็ต้องแจ้งให้ผู้รับผิดชอบดูแลของทางน้ าก็คือ กรมเจ้าท่า เราก็ไปเรียนหารือ เขาบอกว่า   

ให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมและท ากระบวนการให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ ซึ่งเขาจะออกใบอนุญาตได้จากทางเชียงใหม่ 

ไม่ต้องส่งไปที่กรมที่กรุงเทพฯ ก็น่าจะใช้เวลาสักเดือนเศษ ๆ ก็น่าจะเรียบร้อย แล้วหลังจากนั้นภายในเดือน

ถึงสองเดือนคิดว่า  อันนี้น่าจะเริ่มด าเนินโครงการได้ ก็เลยใส่ไว้ในรายงานนี้ เราทราบครับว่าเงินสะสม   

ต้องใช้ภายในหนึ่งปีครับ ขอเรียนชี้แจงตามนี้ครับ ขอบคุณครับท่านประธาน  

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอบคุณครับท่านรองนายกฯ เชิญ   

นายภัทร  โลหติกาญจน์ 
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นายภัทร  โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ        

ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม  นายภัทร  โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนคร

ล าปาง ขอบคุณท่านประธานครับ ผมอยากจะสอบถามและมีข้อสงสัยในรายงานผลการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ 

23 ในมิติของการบริหาร ผมก็เชื่อว่าในหนังสือเล่มรายงานนี้อาจจะมีการด าเนินการท าและจัดพิมพ์มาก่อน 

ในเรื่องการจัดระเบียบชุมชน อย่างที่ผมก็เคยได้น า เสนอเรื่องกระทู้ถามเข้าไปในสภาครั้งที่ผ่าน ๆ มา        

ผมอยากจะเรียนสอบถามผ่านท่านประธานสภาฯ ไปว่า ณ ปัจจุบันนี้ผลลา่สุดที่ได้มกีารจัดระเบียบ ได้มกีาร

รายงานผล ผลล่าสุดเป็นอย่างไรบ้าง มีถึงขั้นตอนไหนแล้วครับ ซึ่งล่าสุดที่ผมได้ ข่าวมา เห็นว่าจะมีการ

แบ่งแยกจาก 43 ชุมชน เป็น 84 ชุมชน ที่ได้ข่าวมาจากประชาชนในเขตเทศบาลนะครับ ผมก็อยากจะทราบ

ว่า ณ วันนี้ ผลเป็นอย่างไรบ้างและมีความคืบหนา้มากน้อยเพียงใดครับ ขอบคุณครับท่านประธาน 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอบคุณครับคุณภัทรฯ ฝ่ายบริหาร   

จะชีแ้จงไหมครับ เชญิครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายก เทศมนตรีนครล าปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ         

ที่ เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ กระผม นายกิตติ  จวิะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง เรื่องการจัด

ระเบียบชุมชน ตามที่ผมเคยได้เรียนไปแล้วนะครับ จาก 43 ชุมชน ก็สามารถท าขึ้นมาเป็นชุมชนใหม่รวม

ทั้งหมด 84 ชุมชน โดยการบริหารจัดการชุมชน สามารถบริหารจัดการได้ง่ายและเป็นไปตามระเบียบของ

กระทรวงมหาดไทย การดูแลโดยใช้รูปแบบของคณะกรรมการในชุมชน ก็ประกอบด้วย 5 - 9 คนนะครับ 

มาร่วมกันดูแลก็ท าให้เข้าถึงปัญหาของชุมชนอย่างแท้จริง ส่วนขั้นตอนหรือว่าความคืบหน้าไปถึงตรงไหน 

ผมขออนุญาตให้ทางผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคมได้ชี้แจงเพิ่มเติมนะครับ เพราะรายละเอียดตอนนี้

ไม่ได้อยู่ในมอืผมนะครับ ขออนุญาตท่านประธานครับ (ประธานอนุญาต) 

นายสุนทร  จวงผลงาม ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุนทร  จวงผลงาม ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

ขออนุญาตรายงานความคืบหน้าการก าหนดขอบเขตพื้นที่ ชุมชนเพิ่มเติมตามแนวนโยบายของท่าน

นายกเทศมนตรีนครล าปาง การด าเนินการก าหนดขอบเขตชุมชนนั้น เราเริ่มด าเนินการมาตั้งแต่เดือน

ตุลาคมในปีที่ผ่านมา ขณะนีห้ลังจากที่เราได้ไปรับฟังความคิดเห็นจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนในชุมชนต่าง ๆ 

พร้อมกับการเปิดรับฟังความคิดเห็นในสื่อต่าง ๆ นั้น ตอนนี้สิ่งที่เราด าเนินการอยู่คือ ในสัปดาห์นี้จะมีการ

ประกาศจัดตั้งชุมชนทั้งหมดหลังจากการรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนแล้ว จ านวน 85 ชุมชน    

ซึ่งเป็นชุมชนที่จัดตั้งขึ้นในพื้นที่ชุมชนเดิมส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งนั้น เป็นการจัดตั้งชุมชนในเขตปลอด

ชุมชน เพราะฉะนั้นในขณะนี้สิ่งที่เราด าเนินการก็คือ จะน าเสนอท่านผู้บริหารในวันนี้ว่า ขอให้ท่านพิจารณา

ลงนามในประกาศเทศบาลนครล าปาง ขอบพระคุณครับ 
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นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอบคุณ ผอ.กองสวัสดิการฯ ครับ 

เชญิ นายณัฐกิตติ์  บรรจงจติต์ 

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ     

ที่ เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

เกี่ยวกับเรื่องการแบ่งแยกชุมชน ท่านได้ไปประชาคมตามชุมชนหรือยังครับ แล้วอีกอย่างหนึ่งท่านให้คนแก่

คนเฒ่าในชุมชนมาแสดงความคิดเห็นใน web page เทศบาลนครล าปาง ทางชุมชนใหญ่ ๆ เขาก็เสนอมา 

ท่านจะให้คนที่ไม่เคยเล่นโทรศัพท์อย่างคนแก่มาเสนอตามสื่ออิเล็กทรอนิกส์มันก็ล าบากนะครับท่าน

ประธาน เขาก็เลยต้องท าแบบสอบถามและส่งมาให้กับเทศบาลหลายชุมชนเลยนะครับ แต่ไม่ได้รับการตอบ

รับ วันนี้ผมได้ข่าวมาท่านลองตรวจสอบดูก็ได้ครับ ประธานชุมชนหลายชุมชน ชาวบ้านหลายหมู่บ้านเขาไป

ร้องศูนย์ด ารงธรรมผ่านรองผู้ว่าฯ ท่านตรวจสอบดูได้ ท่านฟังความคิดเห็นของชาวบ้านบ้าง เขาไม่ต้องการ

การแบ่งแยกท่านจะเร้าหรือเขาท าไมผมถามหน่อย ท่านฟังความคิดเห็นเขาหรือยัง ว่าเขาพร้อมที่จะแยก

หรือไม่ ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย เขาก็บอกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องฟังความคิดเห็นของชาวบ้าน      

ในชุมชนนั้นด้วย (ประธาน : สอบถามก็ให้สอบถามนะครับ ไม่ใช่เป็นการอภิปราย) ก็เพราะแบบนี้นะครับ  

ผมถึงบอกว่าให้ฟังความคิดของชาวบ้าน ฟังเสียงของชาวบ้านบ้าง ขอบคุณครับท่านประธาน 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอบคุณครับคุณณัฐกิตติ์ฯ ฝ่ายบริหาร

จะชีแ้จงเพิ่มเติมไหมครับ เชญิครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ          

ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ กระผม นายกิตติ  จวิะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง จริง ๆ เราก็รับฟัง

นะครับ เพราะว่าขั้นตอนการท างานเราก็ท าตามกระบวนการ 1 2 3 4 เป็นไปตามระเบียบทุกครั้ง ไม่ใช่ว่า

เราอยากจะท าก็ท า อยากจะขีดเส้นแบ่งตรงไหนก็ขีดนะครับ เจ้าหน้าที่ก็ออกไปท างานตลอดเวลา ไม่ว่าจะ

เป็นเรื่องประชาคมเรื่องอะไรต่าง ๆ บางชุมชนหรือส่วนไหนที่ เขาไม่อยากจะจัดแบ่ง เราก็ไม่ได้ไปแบ่งเขา  

นะครับ เราก็บอกว่าไม่เป็นไร จริง ๆ แล้วเรื่องนี้มันผ่านไปแล้ว ไม่ใช่การอภิปรายแล้วนะครับท่านประธาน 

เรื่องนี้ก็ผ่านสภา ไปสองถึงสามเดือนแล้ว ทาง ผอ.กองสวัสดิการฯ มีอะไรจะชี้แจงเพิ่มเติมไหมครับ         

ขออนุญาตท่านประธานครับ (ประธานอนุญาต) 

นายสุนทร  จวงผลงาม ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุนทร  จวงผลงาม ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  

ในประเด็นเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนั้น จริง ๆ แล้วทางกองสวัสดิการสังคมเองได้รับ

มอบหมายจากผูบ้ริหารประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยตามที่อ้างถึงนะครับ วา่ให้ด าเนินการรับฟัง



13 

 

ความคิดเห็นของประชาชนด้วยนั้น ทางเราเองได้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้นะครับ ครั้ งที่ 1 เราได้รับฟังความ

คิดเห็นของประธานชุมชน ประธาน อสม. และประธานกลุ่มผู้สูงอายุ ที่ห้องประชุมราชาวดีนั้นเป็นครั้งแรก  

นะครับ ครั้งถัดมาเราได้ลงพื้นที่ไปทั้งหมด 43 ชุมชน เราได้ลงพืน้ที่ไปเพื่อชีแ้จงในเรื่องของการแบ่งขอบเขต

พื้นที่ชุมชนเพิ่มเติม ซึ่งที่ผา่นมาทั้ง 43 ชุมชนนั้น ส่วนใหญ่แล้วก็ให้ความเห็นชอบว่าควรจะแบ่งเนื่องจากว่า 

ที่ผ่านมานั้นมีข้อจ ากัดค่อนข้างจะเยอะ โดยเฉพาะการบริหารจัดการที่ไม่ทั่วถึง ซึ่งตรงนี้เป็นประเด็นส าคัญ 

ชุมชนที่เขาอยากจะแบ่งส่วนใหญ่เป็นชุมชนที่มีพื้นที่หรือมีจ านวนครัวเรือนจ านวนมาก ตั้ งแต่สามร้อย 

หลังคาเรือนขึ้นไปส่วนใหญ่เห็นควรที่จะแบ่งนะครับ หลังจากที่เราไปร่วมประชาคมในชุมชนต่าง ๆ แล้ว    

มาล าดับที่ 3 เราได้รับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนโดยเปิดรับฟังความคิดเห็นไปเมื่อเดือนที่แล้ว    

ใน 5 เส้นทางหลักก็คือ 1. ท่านสามารถเดินทางมาแสดงความคิดเห็นได้ที่กองสวัสดิการสังคม 2. ถ้าหาก

ท่านไม่สะดวกท่านสามารถส่งจดหมายมายังกองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครล าปางได้ 3. ท่านสามารถ

โทรศัพท์มายังหมายเลขที่เราได้ให้ไว้ 4. แจ้งมายังโทรสารก็ได้ 5. Website ของเทศบาลนครล าปาง ซึ่งมี     

ผู้แสดงความคิดเห็นตามห้วงเวลาที่ผ่านมาตามที่ก าหนดนั้น มีมากเกือบสองพันคน เพราะฉะนั้นก็ถือว่า

ค่อนข้างจะเยอะอยู่ ซึ่งประเด็นของความคิดเห็นนั้นทางกองสวัสดิการสังคมก็ได้น าเสนอให้ผู้บริหาร

เรียบร้อยแลว้ ขอบพระคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอบคุณ ผอ.กองสวัสดิการฯ ครับ 

เชญิ นายณัฐกิตติ์  บรรจงจติต์ 

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ      

ที่เคารพ กระผม นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง คือท่าน ผอ.กองสวัสดิการฯ 

บอกว่าไปประชาคม ผมถามว่านาก่วมใต้ไปมาหรอืยัง ไปเชิญประธานชุมชนมา ประธาน อสม. มา ประธาน

กลุ่มผู้สูงอายุมา แล้วรวบรัดเอาอย่างนี้มันถูกต้องหรือครับ ต้องเอาชาวบ้านมาครับ ท่านรู้ไหมว่า 503 คน 

เขาไม่ตอ้งการแบ่งแยก ท่านรับทราบไหมครับ  

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง คุณณัฐกิตติ์ฯ ได้สอบถามนะครับว่าไป

สอบถามชาวบ้านนาก่วมใต้มาหรอืยัง เชญิ ผูอ้ านวยการกองสวัสดิการสังคม ครับ 

นายสุนทร  จวงผลงาม ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุนทร  จวงผลงาม ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

จริง ๆ แล้วถามว่าไปไหม เราไปมาทุกชุมชนนะครับ เพียงแต่ว่าการไปนั้นเวลาที่เราไปอาจจะไปได้หลายจุด

หลายที่ ส่วนของชุมชนนาก่วมใต้ถามว่าไปไหม เราไปครับ เพียงแต่ว่าในห้วงเวลาที่ไปนั้น ประธานชุมชน

ถามว่าอาจจะรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องนั้น เพราะการประสานงานไปบางทีท่านอาจจะไม่พร้อมที่จะรับฟังความ
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คิดเห็นหรือว่าไม่พร้อมที่จะจัดเวทีให้กับพวกเรา แต่ถามว่าไปไหม เราไปหลายจุดครับ เช่น  ไปหมู่บ้านทอง

ประเสริฐเราไปครับ หมู่บ้านทองประเสริฐ เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่เขาต้องการแยกครับ  ที่เราเจอกันนั้น         

ทองประเสริฐบอกว่าอยากจะแยก เพราะฉะนั้นเราก็จะไปเป็นจุด ๆ เพราะว่าการประชาคมนั้นมิได้

หมายความว่าจะต้องให้ประธานชุมชนหรอืกรรมการชุมชนที่รักษาการณ์อยู่ในปัจจุบันเท่านั้นที่จะเป็นคนจัด

เวทีให้ เพราะฉะนั้นกระบวนการในการรับฟังย่อมสามารถที่จะไปรับฟังตรงพื้นที่ไหนก็ได้ ที่เขาเหล่านั้น     

ให้ความร่วมไม้ร่วมมือกับเทศบาล เพราะว่าชุมชนนาก่วมใต้เป็นชุมชนที่มีครัวเรือนเกือบหนึ่งพันห้าร้อย

หลังคาเรือน เพราะฉะนั้นตรงนีเ้ราก็ถือว่าให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ขอบพระคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอบคุณ ผอ.กองสวัสดิการฯ ครับ ก็ได้

ชีแ้จงแล้วนะครับ เชญิ นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ        

ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง อยากจะ

สอบถามผู้บริหารในการตั้งช่ือชุมชนชาวจีน ตรงนี้ผมดูแล้วว่ายังไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ เนื่องจากว่าดูจาก

การที่ท่านแบ่งออกมาจะเป็นถนนฉัตรไชย ถนนมนตรี ถนนสุเรนทร์ แล้วก็วกกลับมาถนนประสานไมตรี

ตั้งแต่สถานีรถไฟมาถึงดอนปาน อันนี้ที่ท่านผู้บริหารก าหนดให้ใช้ชื่อว่า ชุมชนชาวจีน จริง ๆ ชาวจีนก็ยังมี  

ในที่แห่งอื่นอีกด้วย อย่างเช่น ชุมชนตรอกไฟฟ้าพระยาสุเรนทร์ อันนี้ก็มีชาวจีนอยู่มากพอสมควรนะครับ   

ก็จะถามว่าแล้วอย่างนี้ชาวจีนที่อยู่ในชุมชนนี้ ถ้าจะเรียกว่าชาวจีนก็ควรจะรวมตรงนี้ไปด้วยนะครับ แต่ว่า

ท่านแยกออกไป อาจจะเกิดความรู้สึกที่ไม่ค่อยเหมาะสมนัก ผมก็เลยอยากจะตั้งข้อสังเกตและขอสอบถาม

ผูบ้ริหารนะครับ ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอบคุณครับคุณสมบูรณ์ฯ เชิญฝ่าย

บริหารครับ 

นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง เรื่องการใช้

ชื่อชุมชนนี้จริง ๆ ยังไม่ได้ก าหนดนะครับว่า เราจะใช้ชื่อตามนี้ เพียงแต่ว่าหลังจากเรา set พื้นที่ เรา set

ขอบเขตชุมชนแล้ว เราก็จะมาลงรายละเอียดอีกทีว่า ช่ือของชุมชนหรือแม้กระทั่งชื่อของถนนซอยต่าง ๆ ที่

ปัจจุบันก็ยังดูไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้องนะครับ อันนี้เราอยู่ในโครงการที่จะจัดตั้งใหม่ทั้งหมด ขออนุญาตชี้แจง

เท่านี ้ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ขอบคุณครับท่านรองนายกฯ เชิญ   

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ 
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นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ     

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง ขอพูดภูมิหลังหน่อยนะครับท่านประธาน คือผมเป็นอดีตประธานชุมชนมา 2 สมัยครับ เป็นคน

ต่างถิ่นเป็นคนที่อื่นแต่สามารถมาเป็นผู้น าชุมชนได้ ถึง 2 สมัย อันนี้ไม่ใช่ว่าอวดตัวเองหรืออะไรนะครับ    

คือเรามาเรียนรู้ด้วยกันเพราะอะไรถึงมาอยู่ตรงนีไ้ด้ ท าความเข้าใจกับชุมชน อันนีผ้มจะบอกท่านประธานว่า 

กรณีที่ว่าแบ่งชุมชน ความจริงเราใช้ค าพูดไม่ถูกต้องนะครับ ไม่ใช่แบ่งนะครับต้องเป็นค าว่าขยายชุมชน ค า

ว่าแบ่งไม่ถึงกับแบ่ง ชุมชนหนึ่งเราขยายเป็นสองชุมชนสามชุมชน กรณีที่ขยายชุมชนออกมาจากหนังสือ

กระทรวงมหาดไทยที่ออกระเบียบมา ชุมชนไหนที่มปีระชากรสองรอ้ยหลังคาเรอืนขึน้ไป (ประธาน : คุณณัฐกิตติ์ฯ 

จะประท้วงหรอืครับ) 

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

กระผม  นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ผมประท้วง ผูอ้ภปิรายครับ ไม่ใช่การ

อภิปรายนะครับ จะสอบถามอะไรก็สอบถามเป็นข้อ ๆ มาเลยครับ ถ้าท่านผู้บริหารอยากจะชี้แจงหรือ

เจ้าหนา้ที่ที่เกี่ยวข้องอยากชีแ้จงก็จะได้ช้ีแจง ไม่ใช่เป็นการอภปิรายนะครับ  

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง คุณสมหมายฯ จะสอบถามอะไร เชิญ

เข้าประเด็นเลยนะครับ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  ขอบคุณครับท่านประธาน      

ผมไม่ได้สอบถามอะไรครับ ผมแค่ชี้แจง เพราะว่าผมมีประสบการณ์ตรงนี้ ค าชี้แจงของการขยายชุมชน     

มีประโยชน์ต่อประชาชน (ประธาน : ให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้ชี้แจงนะครับ ถ้ามีข้อข้องใจหรือข้อสงสัยก็สอบถาม

ตามหนังสือเลยนะครับ) ไม่ใช่นะครับ อันนี้เป็นการเสริมความมั่นใจให้กับประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้

ประโยชน์จากตรงนี้ครับท่านประธาน (ประธาน : ขอสั้น ๆ นะครับ) ท่านประธานอนุญาตให้ผมพูดนะครับ 

ผมก็ได้ลงพื้นที่กับผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคมแทบจะทุกชุมชน ผมได้ไปรับรู้บริบทตรงนี้ มีชาวบ้าน

บางท่านที่ไม่เข้าใจแล้วขัดแย้ง แต่พอผมได้ไปพูด เขาก็มีความเห็นว่าจะขอขยายชุมชน กรณีขยายชุมชนคือ

ท าให้ชาวบ้านเข้าใจนะครับว่าการขยายชุมชนไม่ใช่การแบ่งแยกชุมชนนะครับ (ประธาน : ผมจับประเด็นได้

แล้วนะครับ กรณีการแบ่งแยกคือเป็นการขยายชุมชนนะครับ) ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ขอบคุณครับคุณสมหมายฯ เชิญ      

นายภัทร  โลหติกาญจน ์ 

นายภัทร  โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ        

ที่ เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม  นายภัทร  โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนคร
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ล าปาง ผมขอสรุปสั้น ๆ ก่อนจะส่งต่อให้ผู้บริหารสรุปทีเดียวนะครับ ผมจะเรียนแบบนี้ครับท่านประธาน 

หลาย ๆ ท่านที่กล่าวมานี้ ทั้งท่าน ผอ. ท่านสมาชิกสภาฯ ก็ดี ท่านอื่นก็ดีนะครับ จะพูดอย่างไรก็แล้วแต่    

นะครับ ถ้าเกิดผมไม่ถาม ก็คงไม่ได้ความจริงที่เพิ่มขึ้นมาจาก 84 เป็น 85 ชุมชนที่ท่าน ผอ. ได้ช้ีแจง แล้วผล

การด าเนินงานการท าประชามติที่ตรวจสอบล่าสุด มีมากกว่าสองพันคนในการแสดงความคิดเห็น ก็เพิ่ม

หลังจากที่ผมถามถูกต้องไหมครับ ฉะนั้นจะอย่างไรก็แล้วแต่ ผมอยากฝากแค่นั้นเองว่า ในการลงชุมชนหรือ

การน ามากล่าวกันในสภาที่ห้องประชุมแห่งนี้ ผมอยากให้พูดความจริงนะครับท่านประธาน ไปลงชุมชนก็ดี 

ไม่อยากให้เกิดความคลุมเครือและอยากให้ชัดเจนกับประชาชน ผมอยากฝากว่าแค่ในห้องแค่นี้ยังมีความ

คลุมเครอืและไม่ชัดเจน ถ้ามีการลงนามและประกาศไปผมว่าข้างนอกเละนะครับท่านประธาน อยากจะฝาก

เท่านีค้รับ ขอให้สรุปใหชั้ดเจนและสรา้งความเข้าใจในที่นี้ให้จบก่อนนะครับ ขอบคุณครับ  

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอบคุณครับคุณภัทรฯ ฝ่ายบริหาร    

ก็รับทราบแล้วนะครับ ทุกท่านก็ไปอ่านดูอีกทีได้ในหนังสือเล่มนี้ ก็ผ่านวาระนี้ไปก่อนนะครับ ถ้าไม่มีสมาชิก

ท่านอื่นจะสอบถาม ผมถือว่าที่ประชุมรับทราบตามหนังสือนะครับ  

 ที่ประชุม รับทราบ 

5.2 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติให้ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง น าปรึกษาในที่ประชุม

เกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี 2565 สมัยที่ 2, สมัยที่ 3, สมัยที่ 4 ว่าจะเริ่มเมื่อใด แต่ละ

สมัยน้ันมีก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรกของปี 2566 

และมีก าหนดกี่วัน 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปในระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.2 

ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติให้ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง น าปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุม

สมัยสามัญ ประจ าปี 2565 สมัยที่ 2, สมัยที่  3, สมัยที่ 4 ว่าจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยนั้นมีก าหนดกี่วัน      

กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรกของปี 2566 และมีก าหนดกี่วัน  ขอเชิญ    

ผูเ้สนอญัตติฯ ครับ 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ    

ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉัน นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง     

ขอเสนอญัตติดังนี ้
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ญัตต ิ

เรื่อง ขอเสนอญัตติให้ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง น าปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัย 

 สามัญ ประจ าปี  2565 สมัยที่ 2 , สมัยที่ 3 , สมัยที่ 4 ว่าจะเริ่มเมื่อใด แตล่ะสมัยนัน้มกี าหนดกี่วัน  

กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรกของปี 2566 และมีก าหนดกี่วัน 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

 ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 

2562 มาตรา 24 บัญญัติว่า “ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่ม

ประชุมสมัยสามัญประจ าปี ให้สภาเทศบาลก าหนด” และในมาตรา 24 นี้ วรรคท้าย ได้บัญญัติไว้ว่า “สมัย

ประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีก าหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก จะต้องได้รับอนุญาต

จากผู้ว่าราชการจังหวัด” ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 11 วรรคหนึ่ง (2) ก าหนดว่า “ส าหรับเทศบาลใหส้ภา

เทศบาลก าหนดว่า การประชุมสมัยสามัญประจ าปี แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้น       

มีก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรกของปีถัดไป และมีก าหนด   

กี่วัน” และวรรคสอง “การก าหนดสมัยประชุมและวันประชุมใหเ้ป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก าหนด” ประกอบกับระเบียบดังกล่าวข้อ 21 “การก าหนดจ านวนสมัยประชุม

สามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่ม

สมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป 

ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้น าความในข้อ 11 

มาใช้บังคับโดยอนุโลม” 

 ดังนั้น เพื่อถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) 

พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 จึงเสนอญัตติฯ เพื่อให้ประธานสภาเทศบาลนครล าปางน าปรึกษาในที่

ประชุมสภานี้เกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญประจ าปี 2565 สมัยที่ 2 , สมัยที่ 3 , สมัยที่ 4 ว่าจะเริ่มเมื่อใด 

แต่ละสมัยนั้น มีก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรกของปี 2566 

และมีก าหนดกี่วัน 
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จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ขอแสดงความนับถือ 

                ลงชื่อ    อมลยา  เจนตวนิชย์       ผูเ้สนอ 

              (นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์) 

                                                 สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 

  ลงชื่อ        รัญจวน  ค าพิชัย         ผูร้ับรอง           ลงช่ือ    พัชรี  ลออเลิศลักขณา        ผูร้ับรอง 

              (นางรัญจวน  ค าพิชัย)           (นางสาวพัชรี  ลออเลิศลักขณา) 

          สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง            สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในญัตติที่ 5.2 เรื่อง ขอเสนอญัตติให้

ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง น าปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี 2565 

สมัยที่ 2, สมัยที่ 3, สมัยที่ 4 ว่าจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยนั้นมีก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัย

ประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรกของปี 2566 และมีก าหนดกี่วัน ตามที่มีสมาชิกสภาฯ เสนอญัตตินั้น ผมขอ

น าปรึกษาที่ประชุมสภาฯ เป็นล าดับต่อไป และขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้เสนอครับ เชญิ นายจรูญ  เติงจันตะ๊ 

นายจรูญ  เติงจันต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายจรูญ  เติงจันต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง       

ขอเสนอสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2565 มีก าหนด 30 วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤษภาคม 

2565 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายจรูญ  เติงจันต๊ะ เสนอสมัยประชุม

สามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2565 มีก าหนด 30 วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤษภาคม 2565 ขอผู้รับรอง

ครับ มีเป็นผู้รับรองถูกต้องนะครับ มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรอืไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอ

อย่างอื่น ผมจะถือว่าที่ประชุมฯ มีมติก าหนดระยะเวลาการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 

ประจ าปี 2565 มีก าหนด 30 วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤษภาคม 2565 ต่อไปเป็นการก าหนดสมัย

ประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2565 เชญิ นางรัญจวน ค าพิชัย 

นางรัญจวน  ค าพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางรัญจวน ค าพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเสนอ

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2565 มีก าหนด 30 วัน เริ่มตน้ตั้งแตว่ันที่ 1 - 30 สิงหาคม 2565 
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นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นางรัญจวน  ค าพิชัย เสนอสมัยประชุม

สามัญ สมัยที่  3 ประจ าปี 2565 มีก าหนด 30 วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 - 30 สิงหาคม 2565 ขอผู้รับรอง

ครับ มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีผูใ้ดเสนออย่าง

อื่น ผมจะถือว่าที่ประชุมฯ มีมติก าหนดระยะเวลาการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 

2565  มีก าหนด 30 วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 - 30 สิงหาคม 2565 ต่อไปเป็นการก าหนดสมัยประชุมสามัญ 

สมัยที่ 4 ประจ าปี 2565 เชญิ นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ 

นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่าน

ประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ 

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเสนอสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2565 มีก าหนด 30 วัน 

เริ่มตน้ตั้งแตว่ันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2565 

นายนพดล  ผดุงพงษ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ  

เสนอสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2565 มีก าหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2565 

ขอผู้รับรองครับ มผีู้รับรองถูกต้องนะครับ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรอืไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีผูใ้ด

เสนออย่างอื่น ผมจะถือว่าที่ประชุมฯ มีมติก าหนดระยะเวลาการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 

ประจ าปี 2565 มีก าหนด 30 วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2565 ต่อไปเป็นการก าหนดวันเริ่ม

สมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรกของปีถัดไป ผมจะขอหารือกับท่านสมาชิกฯ เชิญ นาย เสริมเกียรติ  

ชูวัฒนกูล 

นายเสริมเกียรติ  ชูวัฒนกูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ     

ที่ เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรตทิุกท่าน กระผม นายเสริมเกียรติ  ชูวัฒนกูล สมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง ขอเสนอสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2566 มีก าหนด 30 วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 

กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2566  

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายเสริมเกียรติ  ชูวัฒนกูล เสนอสมัย

ประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2566 เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2566 มีก าหนด 30 

วัน ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ    

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนออย่างอื่น ถือว่าที่ประชุมฯ มีมติก าหนดระยะเวลาการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ 

สมัยแรก ประจ าปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2566 มีก าหนด 30 วัน สรุปว่าที่ประชุมฯ   

มีมติเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี 2565 สมัยที่ 2, สมัยที่ 3, สมัยที่ 4 และสมัยแรก ประจ าปี 

2566 โดยแต่ละสมัยนั้นมกี าหนดเวลาเป็นดังนี ้คือ 
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- ระยะเวลาการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2565 มกี าหนด 30 วัน เริ่มต้น

ตั้งแต ่วันที่ 1 – 30 พฤษภาคม 2565 

- ระยะเวลาการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2565 มีก าหนด 30 วัน เริ่มต้น

ตั้งแต ่วันที่ 1 - 30 สิงหาคม 2565 
- ระยะเวลาการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2565 มีก าหนด 30 วัน เริ่มต้น

ตั้งแต่ วันที่  1 – 30 ธันวาคม 2565 และก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2566 มีก าหนด 30 วัน 

เริ่มตน้ตั้งแตว่ันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2566 นะครับ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมฯ มีมติก าหนดระยะเวลาการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก 

ประจ าปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2566 มีก าหนด 30 วัน และก าหนดประชุมสมัย

สามัญ ประจ าปี 2565 สมัยที่ 2, สมัยที่ 3, สมัยที่ 4 และสมัยแรก ประจ าปี 2566 ดังนี ้ 

- ระยะเวลาการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2565 มกี าหนด 30 วัน เริ่มต้น

ตั้งแต ่วันที่ 1 – 30 พฤษภาคม 2565 

- ระยะเวลาการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2565 มีก าหนด 30 วัน เริ่มต้น

ตั้งแต ่วันที่ 1 - 30 สิงหาคม 2565 

- ระยะเวลาการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2565 มีก าหนด 30 วัน เริ่มต้น

ตั้งแต่ วันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2565 และก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2566 มีก าหนด 30 วัน 

เริ่มตน้ตั้งแตว่ันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2566   

5.3 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง จัดระเบียบการจอด

รถ พ.ศ. .... 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปในระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.3 

ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง จัดระเบียบการจอดรถ พ.ศ. .... 

นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ         

ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนคร

ล าปาง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครล าปางให้เป็นผู้แถลงญัตต ิดังนี้ 
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ญัตต ิ

เรื่อง  ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง จัดระเบียบการจอดรถ พ.ศ. …. 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

  ข้าพเจ้า นายนิมิตร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอเสนอญัตติร่างเทศ

บัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง จัดระเบียบการจอดรถ พ.ศ. …. พร้อมด้วยบันทึกหลักการและเหตุผล    

ในการเสนอร่างเทศบัญญัติดังกล่าวมาด้วยแล้ว    

  ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปางเพื่อพิจารณาต่อไป 

     ขอแสดงความนับถือ 

       (ลงช่ือ)    นิมิตร  จิวะสันติการ     ผูเ้สนอ 

       (นายนิมติร  จิวะสันติการ) 

                                         นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง 

เรื่อง จัดระเบียบการจอดรถ พ.ศ. …. 

หลักการ 

ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลเมืองล าปาง เรื่อง จัดระเบียบการจอดยานยนตร์ พ.ศ. 2540 และ

ให้มีการตราเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดระเบียบการจอดรถขึ้นใช้บังคับแทน ซึ่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบการ

จอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 7 บัญญัติให้เทศบาลนครล าปางมีอ านาจตรา

ข้อบัญญัติของท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลและจัดระเบียบการจอดรถในทางหลวง หรือในที่

สาธารณะ หรอืในที่จอดรถภายในเขตเทศบาลนครล าปาง 
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เหตุผล 

เนื่องจากได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ โดยพระราชบัญญัติ

ดังกล่าวให้มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ ข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือค าสั่งอื่นใดที่ออกตาม

พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 2503 ที่ใช้บังคับอยู่ในวัน

ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ใหค้งใช้ได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรอืแย้งกับพระราชบัญญัตินีจ้นกว่าจะ

มีกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ ข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือค าสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ดังนั้น 

จงึมคีวามจ าเป็นต้องมีการตราเทศบัญญัตินี้ขึ้น 

( รา่ง ) 

เทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง 

เรื่อง จัดระเบียบการจอดรถ พ.ศ. …. 

โดยที่เป็นการสมควรยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลเมืองล าปาง เรื่อง จัดระเบียบการจอดยาน

ยนตร์ พ.ศ. 2540 และให้มีการตราเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดระเบียบการจอดรถขึ้นใช้บังคับแทน เพื่อ

ประโยชน์ในการก ากับดูแลการจอดรถในทางหลวง หรือในที่สาธารณะ หรอืในที่จอดรถในเขตเทศบาลนคร

ล าปาง ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข

เพิ่มเติม ประกอบมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2562 เทศบาลนครล าปางโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครล าปางและผู้ว่าราชการจังหวัด

ล าปาง จงึตราเทศบัญญัติไว้ ดังตอ่ไปนี้ 

ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง จัดระเบียบการจอดรถ     

พ.ศ. ….” 

ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลนครล าปางตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย          

ที่ส านักงานเทศบาลนครล าปางแล้วเจ็ดวัน 

ข้อ 3 ให้ยกเลิก เทศบัญญัติเทศบาลเมืองล าปาง เรื่อง จัดระเบียบการจอดยานยนตร์          

พ.ศ. 2540 
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ข้อ 4 บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งอื่นๆ ในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว               

ในเทศบัญญัตินี้ หรอืซึ่งขัดหรอืแย้งกับเทศบัญญัตินี้ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 

ข้อ 5 ในเทศบัญญัตินี้ 

“รถ” หมายความว่า รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รวมทั้งยานพาหนะที่เคลื่อนที่ไปได้ด้วย

เครื่องจักร เครือ่งกล หรอืสิ่งอื่นใดบนทางหลวงในลักษณะเดียวกัน แตไ่ม่หมายความรวมถึงรถไฟและรถราง 

“จอดรถ” หมายความรวมถึง หยุดรถ เว้นแต่การหยุดนั้นจะเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุหรือ       

เหตุสุดวิสัย หรอืมีเหตุอื่นใดที่ไม่อาจน ารถนั้นเคลื่อนไปได้โดยมิใช่ความผิดของผูข้ับขี่ 

“ที่จอดรถ” หมายความว่า ที่ที่เทศบาลจัดไว้ส าหรับเป็นที่จอดรถ หรอืที่ที่มเีครื่องหมาย

อนุญาตใหจ้อดรถได้ 

“ทางหลวง” หมายความว่า ทางหรือถนนซึ่งจัดไว้เพื่อประโยชน์ในการสัญจรไปมา       

ซึ่งอยู่ในความดูแลของเทศบาล 

“ที่สาธารณะ” หมายความว่า  สถานที่ที่มิใช่เป็นของเอกชนและประชาชนสามารถ           

ใช้ประโยชน์ได้ซึ่งอยู่ในความดูแลของเทศบาล 

“โรงพยาบาล” ให้หมายความรวมถึง โรงพยาบาล และสถานพยาบาลของเอกชน 

“เทศบาล” หมายความว่า เทศบาลนครล าปาง 

“นายกเทศมนตรี” หมายความว่า นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานเทศบาลซึ่งได้รับแต่งตั้งจากนายกเทศมนตรี      

ใหป้ฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และ        

เทศบัญญัตินี้ 

ข้อ 6 ให้ทางหลวงและที่สาธารณะดังตอ่ไปนี ้เป็นที่จอดรถ 

(1) ถนนสนามบินตลอดสาย 

(2) ถนนพหลโยธินตลอดสาย 

(3) ถนนป่าขามตลอดสาย 

(4) ถนนข้างวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครล าปาง ตั้งแต่สามแยกถนนป่าขามถึงสามแยก

ถนนสนามบิน 

(5) ถนนบุญวาทย์ตั้งแตห่า้แยกหอนาฬิกา ถึงสามแยกส านักงานที่ดินจังหวัดล าปาง 

(6) ถนนรอบเวียงตลอดสาย 

(7) ถนนราชวงศต์ลอดสาย 

(8) ถนนทิพย์ช้างตลอดสาย 

(9) ถนนรัษฎาตลอดสาย 
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(10) ถนนพระแก้วตั้งแต่สี่แยกไฟแดงตัดถนนรัษฎา ถึงสามแยกต ารวจภูธรจังหวัดล าปาง 

(11) ถนนเจริญประเทศตั้งแต่สี่แยกสะพานรัษฎา ถึงสี่แยกสะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี 

(12) ถนนท่าคราวน้อยตั้งแตห่า้แยกหอนาฬิกา ถึงสามแยกโรงน้ าแข็ง 

(13) ถนนฉัตรไชยตลอดสาย 

(14) ถนนเวียงละกอนตั้งแตส่ี่แยกตัดถนนท่าคราวน้อย (บุญถึง) ถึงสี่แยกเพ็ญทรัพย์ 

(15) ถนนพระบาทตลอดสาย 

(16) ถนนประสานไมตรีตลอดสาย  

(17) ถนนสุเรนทร์ตลอดสาย 

(18) ถนนจันทรสุรินทร์ตลอดสาย 

(19) ถนนทิพย์วรรณตลอดสาย 

(20) ถนนข้างสวนสาธารณะเขลางค์นคร (ด้านอุทยานการเรียนรู้นครล าปาง) ตลอดสาย 

(21) ลานจอดรถรอบอาคารล้านทองซุปเปอร์มาร์ท ตั้งแต่บริเวณปากทางเข้าล้านทองซุปเปอร์มาร์ท 

บริเวณรอบอาคารล้านทองซุปเปอร์มาร์ท และบริเวณหนา้ร้านพิซซ่าหัวมุมถึงบริเวณหลังร้านเขลางค์เมอืงเด็ก 

(22) ลานจอดรถชั้นใต้ดนิอาคารตลาดเทศบาล 1 (ตลาดหลักเมือง) 

ข้อ 7 ผูจ้อดรถในที่จอดรถตามขอ้ 6 ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ ์ดังนี้ 

(1) ให้จอดรถภายในชอ่ง ตามชนิดของรถที่ก าหนดไว้ ช่องละหนึ่งคัน 

(2) การจอดรถระหว่างเวลา 06.00 นาฬิกา ถึง 21.00 นาฬิกา ให้ช าระค่าธรรมเนียมจอดรถ

ตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้  

เมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมจอดรถแล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกหลักฐานการช าระ

ค่าธรรมเนียมและให้แสดงหลักฐานนัน้ในที่ซึ่งเห็นได้งา่ย 

การน ารถออกไปจากที่จอดรถก่อนก าหนดเวลาที่ได้ช าระค่าธรรมเนียมไว้แล้วจะเรียกคืนไม่ได้

และให้ถือว่าสิทธิการใช้ที่จอดรถนั้นสิน้สุดลง 

(3) ห้ามกระท าการใดๆ ในลักษณะอันเป็นการกีดขวางต่อการจอดรถในที่จอดรถหรือกีดขวาง

การจราจรในบริเวณที่จอดรถ 

(4) ห้ามจอดรถในทางหลวง หรือในที่สาธารณะ หรือในที่จอดรถระหว่างเวลา 06.00 นาฬิกา 

ถึง 21.00 นาฬิกา เมื่อปรากฏว่า 

(4.1) จอดรถเกินก าหนดเวลาที่ได้ช าระค่าธรรมเนียมไว้ เว้นแต่เป็นรถของเทศบาล การโทรศัพท์ 

การประปา การไฟฟ้า หรอืของสว่นราชการซึ่งใชใ้นการปฏิบัติหนา้ที่ราชการ 

(4.2) รถนั้นบรรทุกวัตถุอันตราย วัตถุระเบิด หรอืวัตถุไวไฟที่อาจเกิดอันตราย 

(4.3) เกิดเพลิงไหม้หรอืสาธารณภัยร้ายแรงในบริเวณที่จอดรถแห่งนั้น 
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(4.4) รถนั้นบรรทุกสิ่งของยื่นออกมาเกินกว่าช่องที่ก าหนดไว้ 

ข้อ 8 ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการจอดรถในที่จอดรถตามขอ้ 6 แก่รถ ดังตอ่ไปนี ้

(1) รถที่ใช้ในการพยาบาลของโรงพยาบาล สมาคม ชมรม อาสาสมัคร มูลนิธิซึ่งได้รับอนุญาต

จากทางราชการในขณะปฏิบัติหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย หรอืการพยาบาล 

(2) รถของเทศบาล การโทรศัพท์ การประปา การไฟฟ้า หรือของส่วนราชการซึ่งใช้ในการ

ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

(3) รถที่ใชใ้นการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลซึ่งได้รับอนุญาตจากเทศบาล 

ข้อ 9 ห้ามจอดรถในที่ที่มีเครื่องหมายห้ามจอดรถ หรือที่ที่เป็นที่ห้ามจอดรถตามกฎหมายว่า

ด้วยการจราจรทางบก หรอืจอดรถในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจร 

ในกรณีที่พบการฝา่ฝืนตามวรรคหนึ่ง พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งให้ผู้ขับขี่รถนั้นเคลื่อนย้าย

รถออกไปจากที่ดังกล่าว ทั้งนี้ หากผู้ขับขี่รถนั้นขัดขืน หรือไม่พบผู้ขับขี่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจใช้

เครื่องมือบังคับไม่ใหเ้คลื่อนย้ายรถ หรอืจะเคลื่อนย้ายไปไว้ ณ ที่ท าการเทศบาลหรอืสถานที่ที่สมควรก็ได้ 

หากมีการใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถ หรือจะเคลื่อนย้ายไปไว้ ณ ที่ท าการงาน

เทศบาลหรือสถานที่ที่สมควรตามวรรคสอง เจ้าของรถหรอืผู้ขับขี่รถต้องช าระค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องมือ

บังคับไม่ใหเ้คลื่อนย้ายรถ ค่าเคลื่อนย้ายรถ และค่าดูแลรักษารถตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 

ข้อ 10 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่  

เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ให้นายกเทศมนตรีมีค าสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลผู้ด ารงต าแหน่ง ดังต่อไปนี ้    

เป็นพนักงานเจา้หนา้ที ่

(1) ปลัดเทศบาล 

(2) รองปลัดเทศบาล 

(3) หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

(4) ผู้อ านวยการกองคลัง 

(5) หัวหน้าฝา่ยปกครอง 

(6) หัวหน้าฝา่ยพัฒนารายได้ 

(7) หัวหน้าฝา่ยนิติการ 

(8) นติิกร ตั้งแตร่ะดับปฏิบัติการขึน้ไป 

(9) นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ตั้งแตร่ะดับปฏิบัติการขึน้ไป 

(10) นักจัดการเทศกิจ ตั้งแตร่ะดับปฏิบัติการขึน้ไป  
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ข้อ 11 ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องระวางโทษ

ปรับไม่เกินหน่ึงพันบาท 

ผู้ใดไม่ช าระค่าปรับตามวรรคหนึ่ง ต้องเสียดอกเบี้ยร้อยละสิบห้าต่อปี ค านวณถึงวันที่ช าระ

ครบถ้วน และให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีสิทธิยึดหน่วงรถที่อยู่ในความครอบครองของพนักงานเจ้าหน้าที่ไว้ได้

จนกว่าจะได้รับช าระค่าปรับและดอกเบีย้ครบถ้วน  

ข้อ 12 เงินค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย ค่าดูแลรักษารถ และค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ให้เป็น

รายได้ของเทศบาล 

ข้อ 13 ให้นายกเทศมนตรีรักษาการตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออกข้อบังคับ ระเบียบ 

ประกาศ ค าสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

ประกาศ ณ วันที่ .........................พ.ศ. .......... 

       (ลงช่ือ) 

                                (.......................................................) 

                         นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

                            เห็นชอบ 

     (ลงช่ือ) 

                  (.........................................) 

                   ผูว้่าราชการจังหวัดล าปาง 
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการจอดรถ  

แนบท้ายเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง 

เรื่อง จัดระเบียบการจอดรถ พ.ศ. .... 

ประเภท 
ชั่วโมงแรก/

บาท 

ชั่วโมงต่อไป/

บาท 
หมายเหตุ 

  1. รถจักรยานยนต์ 2 2 

เศษของช่ัวโมงใหค้ิด 

เป็นหนึ่งช่ัวโมง 

  2. รถยนต์ขนาดไม่เกิน 4 ล้อ 5 10 

  3. รถยนต์ขนาด 6 ล้อ 10 20 

  4. รถยนต์ขนาด 8 ล้อ 15 20 

  5. รถยนต์ขนาด 10 ล้อ 20 30 

  6. รถยนต์ขนาดเกิน 10 ล้อ 40 50 

  7. ยานพาหนะทางบกประเภทอื่น 50 60 

 

บัญชีอัตราค่าใช้จ่ายในการใช้เคร่ืองมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถ 

แนบท้ายเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง 

เรื่อง จัดระเบียบการจอดรถ พ.ศ. .... 

1. รถจักรยานยนต ์     คันละ 100 บาท 

2. รถยนต์ขนาดไม่เกิน 4 ล้อ    คันละ 200 บาท 

3. รถยนต์ขนาด 6 ล้อ ขึน้ไป แต่ไม่เกิน 10 ล้อ  คันละ  300 บาท 

4. รถยนต์ขนาดเกิน 10 ล้อ ขึน้ไป   คันละ  400 บาท 

5. ยานพาหนะทางบกประเภทอื่น   คันละ  500 บาท 
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บัญชีอัตราค่าเคลื่อนย้ายรถ 

แนบท้ายเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง 

เรื่อง จัดระเบียบการจอดรถ พ.ศ. .... 

ประเภท 
คันละ/

บาท 
หมายเหตุ 

  1. รถจักรยานยนต์ 250 

กรณีพนักงานเจา้หน้าที่เคลื่อนย้ายรถแล้ว 

ได้รับการยกเว้นไม่ต้องช าระค่าใช้จา่ยในกรณีที่

รถถูกใช้เครื่องมอืบังคับไม่ใหเ้คลื่อนย้ายรถอีก 

  2. รถยนต์ขนาดไม่เกิน 4 ล้อ 750 

  3. รถยนต์ขนาด 6 ล้อ 1,500 

  4. รถยนต์ขนาด 8 ล้อ ขึน้ไป 2,500 

  5. ยานพาหนะทางบกประเภทอื่น 3,000 

บัญชีอัตราค่าดูแลรักษารถท่ีถูกเคลื่อนย้าย 

แนบท้ายเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง 

เรื่อง จัดระเบียบการจอดรถ พ.ศ. .... 

ประเภท 
วันละ/

บาท 
หมายเหตุ 

  1. รถจักรยานยนต์ 100 

การนับเวลาให้ถือว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงเป็นหนึ่งวัน 

เศษของวันให้นับเป็นหนึ่งวัน 

  2. รถยนต์ขนาดไม่เกิน 4 ล้อ 150 

  3. รถยนต์ขนาด 6 ล้อ 250 

  4. รถยนต์ขนาด 8 ล้อ ขึน้ไป 750 

  5. ยานพาหนะทางบกประเภทอื่น 1,000 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ก่อนที่จะให้สมาชิกสภาฯ ได้อภิปราย

ในญัตตินี ้กระผมขอเชญิเลขานุการสภาฯ ชีแ้จงขอ้ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยครับ 

นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ    

ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาล

นครล าปาง ขออนุญาตเรียนชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องกับญัตติที่ผู้บริหารได้น าเสนอต่อสภาเทศบาลนคร

ล าปาง ดังนี้นะครับ ญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง จัดระเบียบการจอดรถ พ.ศ. .... นี้ เป็น
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ร่างเทศบัญญัติทั่วไป ซึ่งโดยหลักการแลว้เราจะต้องพิจารณาเป็น 3 วาระ กรณีนี้มีข้อกฎหมายหรอืระเบียบ

ที่เกี่ยวข้อง คือ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 60 บัญญัติว่า “เทศบาล 

มีอ านาจตราเทศบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อบทกฎหมาย ในกรณีดังต่อไปนี้ (1) เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไป

ตามหน้าที่ของเทศบาลที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ (2) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้เทศบาลตราเทศ

บัญญัติหรอืให้มอี านาจตราเทศบัญญัติ ในเทศบัญญัตินั้นจะก าหนดโทษปรับผูล้ะเมิดเทศบัญญัติไว้ด้วยก็ได้ 

แต่ห้ามมิให้ก าหนดเกินกว่าหนึ่งพันบาท” และมีระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม

สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 45 บัญญัติว่า “ญัตติร่างข้อบัญญัติ   

ที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวด

เดียวก็ได้…” ข้อ 47 “ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติ วาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาใน

หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่า จะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภา

ท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 

เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่น

พิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้” นี่เป็นระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาญัตตินี้

ของท่านสมาชิกสภาฯ ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในญัตตินี้ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ

อภปิรายหรือไมค่รับ เชญิ นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์  

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ        

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนคร

ล าปาง ในญัตตินี้ที่ฝ่ายบริหารเสนอมา ญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง จัดระเบียบการจอด

รถ พ.ศ. …. ผมเห็นด้วยนะครับ เพราะว่าออกตามพระราชบัญญัติที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว     

ก็ออกตามนั้นนะครับ แต่ที่ผมอยากจะอภปิรายให้ข้อสังเกตก็มีอยู่ 2 – 3 ประการนะครับ ประการแรกก็คือ

เรื่องของการคิดค่าจอดรถ ซึ่งจะมีผลต่อความเดือดร้อนของประชาชนก็อยากจะให้คิดในอัตราที่เหมาะสม

นะครับ เนื่องจากว่ามีอัตราช่ัวโมงแรกเท่าไหร่แล้วต่อไปเท่าไหร่ ซึ่งก็เป็นอ านาจหน้าที่ของทางผู้บริหารที่

เสนอเข้ามานะครับ ก็อยากจะฝากเรื่องนี้ไว้ด้วย และผมอยากจะให้ค านึงถึงเรื่องของความเหมาะสมนะครับ

ที่เทศบาลจะต้องจัดจา้งพนักงานลงไปจัดการในเรื่องนี้ให้ไม่เป็นภาระกับทางเทศบาลด้วย และใหค้วามเป็นธรรม

ทั้งสองฝ่ายนะครับ ตอ่ไปก็คือเรื่องของอ านาจหน้าที่บางอย่างนะครับ ก็เป็นอ านาจหน้าที่ที่ทางเทศบาลนคร

เรายังไม่เคยปฏิบัติมาก่อนนะครับ ซึ่งเมื่อก่อนเป็นอ านาจของทางต ารวจจราจร ในราชกิจจานุเบกษา หนา้ที่ 

211 มาตรา 9 (3) “สั่งให้ผู้จอดรถในที่ที่มีกฎหมายห้ามจอดรถตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก

เคลื่อนย้ายรถออกไปจากที่ดังกล่าว ในกรณีที่ไม่พบผู้ขับขี่รถนั้น จะใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถ
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หรอืเคลื่อนย้ายรถไปไว้ ณ สถานที่ที่ก าหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่นก็ได้” นี่ก็เป็นงานที่ทางเจ้าหน้าที่ของ

เทศบาลเรายังไม่เคยปฏิบัติมาก่อน ผมก็อยากจะขอตั้งข้อสังเกตว่า เราควรที่จะต้องมีทักษะนะครับ 

เนื่องจากว่าเป็นทักษะที่ต้องใช้ความเคร่งครัด ความเฉียบขาด ซึ่งจะต้องฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับ และ

เนื่องจากว่าหน่วยงานของเราเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเมือง การปฏิบัติหน้าที่ผมก็เป็นห่วงในเรื่อง

ของความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราได้บังคับใช้กฎหมายไปแล้ว ก็อาจจะมี

การร้องขอและขอผ่อนผัน ผ่อนปรน ไม่จับหรอืปล่อยอะไรประมาณนี้ ซึ่งก็กลัวว่ากฎหมายอาจจะหย่อนยาน

ไป ก็ขอฝากด้วยนะครับ เนื่องจากว่าเทศบัญญัตินี้จะมีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนจ านวนมาก ก่อนที่จะ

ลงมติรับหลักการหรือไม่รับหลักการ ผมอยากจะหารือกับท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ว่า 

อยากจะให้มีการพิจารณาเรื่องนี้ด้วยความรอบคอบโดยการเสนอว่า ควรจะตั้งเป็นกรรมการสามัญ

พิจารณาเรื่องนี้นะครับ ส่วนจะตั้งกี่คนและใช้เวลาพิจารณาเท่าไหร ่ก็ขอให้เป็นเรื่องที่ท่านประธานสภาฯ จะ

ได้เสนอที่ประชุมตอ่ไปครับ ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านอื่นจะอภิปรายอีกไหม

ครับ เชิญ ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี  

ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ       

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนคร

ล าปาง ในญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง จัดระเบียบการจอดรถ พ.ศ. …. ตามที่ท่าน

สมบูรณ์ฯ ได้อภิปรายและน าเสนอว่า ให้ตั้งคณะกรรมการสามัญประจ าสภาศึกษาร่างเทศบัญญัตินี้ ซึ่งผม  

ก็ดูในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ในหมวด 8 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น ขอ้ 103 ก าหนดว่า “คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คอื (1) 

คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน (2) 

คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น          

มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน” ผมก็เห็นด้วยกับคุณสมบูรณ์ฯ ว่า ควรตั้งคณะกรรมการ

สามัญเพื่อมาศึกษาในเรื่องนี้นะครับ ก็จะมีสมาชิกสภาฯ ได้น าเสนอท่านประธานเพื่อขอมติว่า ก่อนที่จะรับ

หลักการ ให้เสนอตั้งคณะกรรมการสามัญจ านวนกี่คนและมีก าหนดกี่วันในการศกึษาครั้งนี ้ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงระเบียบ

ด้วยครับ 

นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ    

ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาล
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นครล าปาง กรณีที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้เสนอในที่ประชุมเมื่อสักครู่นี้เป็นกรณีที่เสนอให้สภาฯ ด าเนินการ

ตามข้อ 47 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข

เพิ่มเติม ซึ่งก าหนดไว้ว่า “ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติ วาระที่หนึ่ง ใหท้ี่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษา

ในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่า จะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภา

ท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 

เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่น

พิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้” ซึ่งในการที่จะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณานั้น ในสภาเทศบาล

นครล าปางของเราได้ก าหนดคณะกรรมการสภาท้องถิ่นไว้เพียงคณะเดียว คือ คณะกรรมการตรวจรายงาน

การประชุม ส่วนคณะกรรมการที่จะพิจารณาในร่างเทศบัญญัตินี้ยังไม่ได้ก าหนดไว้ จึงสอดคล้องกับ

ระเบียบข้อ 103, 104 และ 105 โดยในข้อ 103 ก าหนดว่า “คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ (1) 

คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน (2) 

คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น          

มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน...” ข้อ 104 “คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระท ากิจการ

หรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใด ๆ อันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น...” ข้อ 105 

“ภายใต้บังคับข้อ 103 และข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรอืบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิก

สภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี ้

(4) คณะกรรมการอื่น ๆ ตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควร” ข้อ 107 “ภายใต้บังคับข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการ

สภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น

สมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง       

ไม่น้อยกว่า 2 คน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง การเสนอชื่อให้เสนอได้โดย ไม่จ ากัด

จ านวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอื่น และให้น าวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม” นี่คือ

แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ ครับ ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ตามที่ท่านเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจง 

ข้อระเบียบที่ เกีย่วข้องไปแล้วนะครับ นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ได้เสนอขอใหม้ีการคัดเลือกสมาชิกสภาฯ 

เป็นคณะกรรมการสามัญ เพื่อศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง จัดระเบียบการจอดรถ พ.ศ. .... 

ขอผู้รับรองด้วยครับ มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ ต่อไปจะขอให้ที่ประชุมร่วมกันก าหนดจ านวนของสมาชิกสภาฯ 

ที่จะเป็นคณะกรรมการฯ ครับ เชิญ นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 
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นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ          

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนคร

ล าปาง ขอเสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญ เพื่อศึกษาร่างเทศบัญญัติฯ จ านวน 3 คน และใช้เวลา   

ในการพิจารณา 5 วัน ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ เสนอให้มี

จ านวนสมาชิกสภาฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ จ านวน 3 คน ขอผู้รับรองด้วยครับ มีผู้รับรอง ถูกต้องนะครับ  

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มี เป็นอันว่า สภาเทศบาลนครล าปางมีมติให้เลือก

สมาชิกสภาฯ ตั้งเป็นคณะกรรมการสามัญของสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนคร

ล าปาง จ านวน 3 คน ต่อไป ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อบุคคลที่จะด ารงต าแหน่งเป็นคณะกรรมการ คนที่ 1 

เชิญ นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  

นายสมบูรณ์   คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ           

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนคร

ล าปาง ขอเสนอ นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล เป็นคณะกรรมการสามัญ เพื่อศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนคร

ล าปาง เรื่อง จัดระเบียบการจอดรถ พ.ศ. .... คนที่ 1  

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ เสนอ         

นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล เป็นคณะกรรมการฯ คนที่ 1 ขอผู้รับรอง มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ จะมีสมาชิกสภาฯ 

ท่านใดเสนอเป็นบุคคลอื่นหรือไม่ เมื ่อ ไม่ม ี  ถือว่าที่ป ร ะ ชุม มีมติให้ นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล เป ็น

คณะกรรมการสามัญ เพื่อศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปางฯ คนที่ 1 ต่อไปเสนอคนที่ 2 ครับ เชิญ 

นางรัญจวน ค าพิชัย  

นางรัญจวน  ค าพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

ดิฉัน นางรัญจวน  ค าพิ ชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเสนอ ร้อยเอกศักดิ์ ชัย  หงษ์ใจสี เป็น

คณะกรรมการสามัญ เพื่อศกึษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง จัดระเบียบการจอดรถ พ.ศ. .... คนที่ 2  

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นางรัญจวน  ค าพิชัย เสนอ ร้อยเอกศักดิ์ชัย  

หงษ์ใจสี เป็นคณะกรรมการฯ คนที่ 2 ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับรอง ถูกต้องนะครับ จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใด

เสนอเป็นบุคคลอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มี ที่ประชุมมีมติให้ ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ ใจสี เป็นคณะกรรมการสามัญ

ประจ าสภา เพื่อศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง คนที่ 2 ต่อไปเสนอคนที่ 3 เชิญ นางสาวพัชรี    

ลออเลิศลักขณา 
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นางสาวพัชรี  ลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 

ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวพัชรี  ลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเสนอ นางสาวอมลยา 

เจนตวนิชย์ เป็นคณะกรรมการสามัญ เพื่อศกึษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง จัดระเบียบการจอด

รถ พ.ศ. .... คนที่ 3  

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับรอง ถูกต้องนะครับ 

จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอเป็นบุคคลอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มี ที่ประชุมมีมติให้ นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์  

เป็นคณะกรรมการสามัญ เพื่อศกึษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง คนที่ 3  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เป็นคณะกรรมการสามัญของ

สภาเทศบาลนครล าปาง จ านวน 3 คน เพื่อศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง จัดระเบียบการ

จอดรถ พ.ศ. .... ดังนี ้

1. นายวิบูลย์    ฐานิสรากูล 

2. ร้อยเอกศักดิ์ชัย   หงษใ์จสี 

3. นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปนะครับ จะขอให้ที่ประชุมสภา

ก าหนดระยะเวลาการท างานของคณะกรรมการฯ เชิญครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง     

ขอเสนอระยะเวลา จ านวน 5 วัน เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 – วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับรอง ถูกต้องนะครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เสนอระยะเวลาในการศึกษาร่างเทศบัญญัติ       

ของคณะกรรมการฯ จ านวน 5 วัน เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 – วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 จะมีสมาชิกสภาฯ 

ท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติให้คณะกรรมการฯ ศึกษาร่างเทศบัญญัติ

เทศบาลนครล าปาง  จ านวน 5 วัน เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 – วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์  2565 เชิญ             

ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี  

ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ      

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนคร

ล าปาง ผมอยากจะหารือท่านประธานนะครับว่า เมื่อสักครู่ได้ตั้งคณะกรรมการศึกษาร่างเทศบัญญัติ



34 

 

เทศบาลนครล าปาง เรื่อง จัดระเบียบการจอดรถ พ.ศ. .... และผมได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ

สามัญประจ าสภา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 

และที่แก้ไขเพิ่ม เติม ในข้อ 111 ก าหนดว่า “ที่ประชุมสภาท้องถิ่นอาจลงมติให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่น

คณะใดด าเนินกิจการของสภาท้องถิ่นนอกสมัยประชุมได้ แต่ทั้งนี้ไม่ให้ประชุมเกินสามครั้ง การประชุมเกิน

กว่าก าหนดวรรคหนึ่งจะกระท าได้เมื่อมีเหตุจ าเป็นและได้รับอนุมัติจากประธานสภาท้องถิ่น ” ซึ่งก็

หมายความว่า สามารถเรียกประชุมสภาได้ใช่ไหมครับหรืออย่างไรครับ ผมอยากให้ท่านประธานหารือที่

ประชุมสภาแห่งนี้นะครับ จะให้นิติกรหรือฝ่ายกฎหมายของเทศบาลช่วยตอบด้วยนะครับ และในข้อ 116 

“หากคณะกรรมการสภาท้องถิ่นด าเนินการไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่สภาท้องถิ่นก าหนด ให้ประธาน

กรรมการรายงานต่อประธานสภาท้องถิ่นโดยด่วน...” อันนี้ก็พอเข้าใจว่า ถ้าครบ 5 วันที่ก าหนดไว้แล้วยัง

ศึกษาไม่แล้วเสร็จ ก็น าเสนอท่านประธานสภาให้ทราบโดยด่วนและในวรรคสอง “ในกรณีตามวรรคหนึ่ง  

ถ้าอยู่ในสมัยประชุมให้ประธานสภาท้องถิ่นเสนอต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นเพื่อลงมติให้ขยายเวลาที่ได้ก าหนด

ไว้...”  ก็จะหมายความว่าต้องประชุมสภาท้องถิ่นและขออนุมัติในสภานะครับ ขอให้ตอบด้วยนะครับ “หรือ

ให้ด าเนินการตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควร แต่ถ้าอยู่นอกสมัยประชุมและคณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี

อ านาจประชุมนอกสมัยประชุมได้ตามข้อ 111 วรรคหนึ่ง ให้ประธานสภาท้องถิ่นมีอ านาจอนุญาตขยายเวลา

ที่ก าหนดไว้ได้ตามที่เห็นสมควรแล้วรายงานให้สภาท้องถิ่นทราบในการประชุมสภาท้องถิ่นสมัยต่อไป ”        

นี่แหละครับในข้อ 111 กับข้อ 116 ครับ ขอหารือท่านประธานนะครับให้ฝ่ายกฎหมายของเทศบาลช่วยชีแ้จง

ว่า หมายความว่าอย่างไร ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเชญิเลขานุการสภาฯ ครับ 

นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ    

ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาล

นครล าปาง กรณีการด าเนินการของคณะกรรมการที่สภาแต่งตั้งหรือสภาก าหนดนั้น ในการพิจารณาในแต่

ละเรื่อง ถ้าเป็นเรื่องทั่วไประเบียบจะก าหนดใหพ้ิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสมัยประชุมสภาฯ ยกเว้นกรณีที่

เป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ กรณีนี้ถ้าไม่แล้วเสร็จก็สามารถยกไปในสมัยประชุมสมัยต่อไปได้นะครับ 

ส่วนกรณีการท าหน้าที่ของคณะกรรมการที่สภามอบหมายไว้ กรณีข้อ 111 “ที่ประชุมสภาท้องถิ่นอาจลงมติ

ให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะใดด าเนินกิจการของสภาท้องถิ่นนอกสมัยประชุมได้...” จริง ๆ แล้วการ

ด าเนินการของสภาจะด าเนินการในสมัยประชุม การประชุมสภาก็จะประชุมในสมัยประชุม กรณีที่

คณะกรรมการพิจารณาร่างเทศบัญญัติที่ได้รับมอบหมายนั้น เมื่อสักครู่สภาก าหนดใหพ้ิจารณาภายใน 5 วัน 

ตั้งแต่วันที่ 21 ถึงวันที่ 25 ก็ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ข้อ 111 นะครับกรณีนี้ ยกเว้นถ้าคณะกรรมการพิจารณา     

ไม่แล้วเสร็จ มีความจ าเป็นมีเหตุผลเพียงพอที่จะยืดเวลาที่สภาได้ก าหนดไว้ ขยายออกไปอีก อันนี้
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ประธานสภาฯ ก็จะพิจารณาได้ ส่วนกรณีที่สภาเทศบาลนครล าปางของเราได้มีมติเห็นชอบเมื่อสักครู่นี้เป็น

กรณีก าหนดวันชัดเจนแล้วว่า ให้มีระยะเวลาเพียง 5 วัน ซึ่งหลังจากที่คณะกรรมการได้ศึกษาร่างเทศ

บัญญัติของเราเสร็จแล้ว ก็จะต้องรายงานต่อประธานสภาฯ เพื่อประธานสภาฯ จะได้นัดประชุมพิจารณาใน

วาระที่ 1 วาระที่ 2 และวาระที่ 3 ในการประชุมคราวต่อไป ซึ่งกรณีการประชุมสภาสมัยแรกของปี 2565 นี้

สภาได้ก าหนดสมัยประชุมไว้ 30 วัน มีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 2 มีนาคม จากการดู

ระยะเวลาที่เหลือก็คาดว่า การประชุมสภายังมีระยะเวลาที่ด าเนินการแล้วเสร็จทันนะครับ เพราะฉะนั้น

กรณีการขยายเวลาหรือว่าการประชุมนอกสมัยก็คงจะไม่ได้ด าเนินการนะครับ แต่หากมีความจ าเป็นในการ

ประชุมคณะกรรมการที่สภาก าหนดก็เป็นอ านาจของประธานสภาฯ ที่จะอนุญาตให้ด าเนินการได้ แต่การ

ประชุมสภานั้นถ้าอยู่นอกสมัยประชุมสภาก็จะต้องขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัดในการจะขยายเวลาประชุม

สมัยสามัญออกไป หรือจะประชุมขอเปิดประชุมวิสามัญก็แล้วแต่กรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องเสนอ

ผูว้่าต่อไป กรณีที่ไม่แล้วเสร็จทันนะครับ ขอน าเรียนที่ประชุมได้รับทราบครับ ขอบคุณครับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิ ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี  

 ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ       

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนคร

ล าปาง ผมได้รับฟังค าชี้แจงจากท่านเลขานุการสภาฯ ก็ชัดเจนแล้วครับ แต่เรื่องร่างเทศบัญญัตินี้ ผมก็เป็น

ห่วงว่า ใน 5 วัน คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจ านวน 3 ท่านจะต้องร่วมกันพิจารณาให้แล้ว เสร็จ       

แต่ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นคือ ร่างเทศบัญญัตินี้ตามที่คุณสมบูรณ์ฯ ได้อภิปรายว่า มีผลกระทบเป็นวงกว้าง   

ซึ่งเราจะต้องร่วมกันพิจารณา ถ้า 5 วันไม่ทัน ตรงนี้ท่านเลขาฯ ก็ได้แจ้งให้ทราบแล้ว ผมก็กลัวว่า จะไม่ทัน

เพราะต้องลงไปศึกษาหลายอย่างนะครับ อย่างเช่นว่า เราได้เตรียมการไว้หรือยัง ซึ่งต้องสอบถามไปยังทาง

เทศบาลในเรื่องของการเคลื่อนย้ายรถ เรามีรถเพียงพอหรือยัง มีงบประมาณส าหรับซื้อรถที่จะใช้

เคลื่อนย้ายรถหรือไม่ การเคลื่อนย้ายรถอย่างเช่น รถ benz ถ้าไปลากรถเขาถลอก ปัญหาก็จะเกิดนะครับ 

ส าหรับรถที่มีราคาสูงนะครับ ผมจึงจะขอชี้แจงนะครับว่า ถ้า 5 วันแล้วยังศึกษาไม่เสร็จปัญหาก็จะเกิด     

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ จะเห็นนะครับว่า บนไหล่ของท่านมีอินทรธนูครับ อินทรธนูม้วนไปข้าง

หลังนะครับหมายความว่าอย่างไร ก็เพื่อให้เหลียวหลังไปดูประชาชนว่า เขาจะได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง 

รัฐบาลตอนนีอ้อกกฎหมายเรื่องการลดภาษีที่ดนิและสิ่งปลูกสร้าง (ประธาน : คนละเรื่องแล้วครับ) ขอยกตัวอย่าง

ครับท่านประธาน จะโยงไปถึงร่างเทศบัญญัตินี้ว่า ปีนี้รัฐบาลก็ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างลงมาอีก 90 

เปอร์เซ็นต์ ก็อยากจะโยงให้ เห็นว่า เมื่อมีการใช้บังคับแล้ว เราก็ต้องศึกษาให้ละเอียดในเรื่องนี้นะครับ    

จากประสบการณ์ที่เราเคยท าร่างเทศบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งผมเป็นคนเสนอ

ร่างเทศบัญญัตินี้เข้ามายังสภาแห่งนี้ เมื่อปี 2555 ซึ่งท่านประธานสภาฯ ได้เป็นประธานในการศึกษาเรื่องนี้
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นะครับ จากการศึกษาก็ได้เอกสารมาเล่มหนึ่ง ท่านรองกิตติฯ ก็ได้เป็นคณะกรรมการ พอศึกษาไปก็พบว่า 

มีปัญหาเกิดขึ้นคือ ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ซึ่งในเทศ

บัญญัตินั้นได้มีการศึกษาไว้ว่า ให้ตั้งกองทุนขึ้นมากองหนึ่งแล้วให้เทศบาลอุดหนุนเงินลงไป ซึ่งบอกว่าท า

ไม่ได้เพราะในพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ไม่ได้ให้อ านาจไว้ ผมนี่

แหละครับเป็นหนึ่งในคณะที่เข้าไปร่วมแก้ไขกับสภาผู้แทนราษฎร ถ้าท่านไปดูพระราชบัญญัติส่งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 มาตรา 21 วรรคสอง

นะครับ เกิดจากเราศึกษาเรื่องนี้ ก่อนเทศบาลนครล าปาง ท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับ แก้ไขแล้วนะครับ       

ในมาตรา 21 วรรคสองว่า “ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ราชการส่วนท้องถิ่นอาจจัดสรรงบประมาณ

ของตนเองเพื่อตั้งเป็นกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการส่วนท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ การบริหาร

กองทุน การจัดการกองทุน และการอนุมัติการจา่ยเงนิ ราชการส่วนท้องถิ่นอาจน าระเบียบที่คณะกรรมการ

ก าหนดมาใช้บังคับโดยอนุโลมก็ได้” เราไปแก้ถึงสภาใหญ่เลยนะครับ เรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันมันกระทบกับ

หลายฝ่ายนะครับ ขอบคุณครับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สรุปว่าถ้าในระยะเวลา 5 วันนี้ ถ้าท่าน

ท าไม่ทันหรือติดขัดอะไรก็มาว่ากันนะครับ ตอนนี้มติสภาให้เวลา 5 วัน ท่านก็รีบด าเนินการแล้วกันนะครับ 

ประธานสภาฯ ขอก าหนดนัดประชุมเพื่อพิจารณาญัตตินี้ ในวันพุธที่ 2 มนีาคม 2565 นะครับ 

ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอื่น ๆ  

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ต่อไประเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ    

มีสมาชิกท่านใดจะอภปิรายหรือไม่ครบั เชญิ รอ้ยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี 

ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ     

ที่เคารพ กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ผมอยากเสนอเรื่องอื่น ๆ คือ 

ทางกองคลังได้ท าหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จา่ย ให้สมาชิกสภาฯ ในเรื่องค่าตอบแทนประจ าปี ที่ต้อง

มาค านวณเป็นรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผมอยากจะกราบเรียนว่า กองคลังได้ท าแต่เฉพาะ

ค่าตอบแทนรายเดือน แต่ค่าตอบแทนของสมาชิกสภาฯ ในการเป็นคณะกรรมการสามัญประจ าสภา หรอืเบี้ย

ประชุมไม่ได้ใส่ลงไปด้วย ผมอยากจะสอบถามท่านประธานผ่านไปยังกองคลังว่า เบี้ยประชุมของ

คณะกรรมการสามัญประจ าสภาต้องน าไปคิดค านวณภาษีหรือไม่ครับ และถ้าต้องน ามาคิดค านวณภาษี     

ก็ขอใหก้องคลังท าหนังสือเพิ่มลงไปในการคิดค านวณภาษีประจ าปีด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 
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นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  มีเจ้าหน้าที่กองคลังมาหรือไม่ครับ       

ที่สอบถามคือ จะให้รวมรายได้ที่เป็นเบีย้ประชุมกรรมการสามัญใช่หรือไม่ครับ รอทางเจ้าหน้าที่มาตอบ   

นะครับ ขอเชญิท่านต่อไปครับ เชญิ นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ 

นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธาน 

สภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ สมาชิกสภา

เทศบาลนครล าปาง ตรงนี้ผมขออนุญาตนะครับ การท างานตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาเกือบครึ่งปีที่ผมได้ลง

พืน้ที่เขต 1 ได้รับการแก้ปัญหาดีเยี่ยมจากเจ้าหน้าที่เทศบาล แต่ทีนี้ประเด็นคือ ผมลงพื้นที่จามเทวี ผมเจอปัญหา 

กรณีหน้าโรงเรียนปงสนุกยังไม่ได้รับการแก้ไข ขออนุญาตท่านประธานแสดงภาพครับ (ประธานอนุญาต) 

ด้วยวิสัยทัศน์ของห้องประชุมสภา และผมรู้สึกว่าท่านประธานสภาฯ น่าจะมองล าบาก ผมจึงท าเอกสาร

ให้กับท่านประธาน และฝา่ยบริหารด้วยนะครับ พืน้ที่ตรงนี้ผมได้รับร้องเรียนมาจากชาวบ้านบริเวณดังกล่าว 

บอกว่าค่อนข้างเกิดอุบัติเหตุบ่อยมาก ภาพต่อไป พื้นที่ตรงนี้ถ้าทุกท่านเห็นคือ จุดบอดเลยนะครับ ภาพ

ต่อไป พื้นที่ตรงนี้ระยะจากข้างหลังเราเป็นม้าขาว ดูเหมือนไม่มีอะไร เป็นถนนสภาพดี กว้าง แต่ทุกท่าน

ทราบหรอืไม่ว่า ถ้าเป็นช่วงเวลาตี 2 ตรงนีเ้หมอืนพื้นที่แข่งรถเลยครับ ภาพต่อไป ระยะประมาณ 300 เมตร 

จากม้าขาววิ่งมาถึงตรงนี้ ล่าสุดเมื่อเดือนที่แล้วเกิดอุบัติเหตุ ประมาณเวลาตี 5 รถตีลังกาเลยครับ ผมถาม

คุณป้าที่อยู่แถวนั้น ว่าเหตุการณ์ตอนนั้นเป็นยังไงบ้าง คุณป้าบอกว่า ตายเลยนะครับ เพราะบริเวณนั้นมัน

มดืครับ ภาพต่อไป เวลาที่ผมแจ้งค าร้องก็ได้รับการแก้ไขตลอด แตต่รงนีผ้มรูส้ึกว่า ไม่ได้รับการแก้ไข จึงขอ

อนุญาตใช้เวทีนี้นะครับ ผมส่งค าร้องไปตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์  2565 อย่างน้อยถ้ายังไม่มาซ่อม ขอซ่อม

ไฟตรงนี้ให้ผมหน่อยก็ได้นะครับ เพราะอันตรายมาก ผมลองไปประมาณเวลาตี 4 ไปพูดคุยกับคนที่ออก

ก าลังกาย ผมไปดูพื้นที่ตรงนี้ มันมืดจริง ๆ ขับมาเร็ว ๆ มองไม่เห็นเลยนะครับ โดยเฉพาะคนเมาเหล้า      

น่ากลัวมาก ๆ ขอย้อนกลับไปภาพก่อนหน้านี้ครับ ตรงนี้มืดมาก ถ้าคนขับมาเร็ว ๆ โดยเฉพาะคนที่ไม่รู้ทาง 

และอย่าลืมว่าถนนเส้นนี้เป็นเส้นหลักที่จะวิ่งตรงออกไปทางน้ าโท้ง ไปเมืองปาน ไปที่ต่าง ๆ ถ้าคนนอกพื้น

ที่มาไม่เห็นแน่นอน และตรงนี้ผมก็ได้รับทราบจากฝ่ายบริหารว่า มีโครงการที่ดีมาก ๆ ที่เราจะขยายถนน   

4 เลน ตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไป แต่นาทีนี้โครงการยังไม่มา ภาพต่อไปภาพสุดท้าย ขอความอนุเคราะห์ท่าน

ประธานสภาฯ ฝากไปถึงฝ่ายบริหาร เป็นไปได้หรือไม่ครับ ถ้าเราสามารถท าลักษณะอย่างนี้หรืออะไรก็ได้   

ที่เป็นการชะลอความเร็ว ถ้าเป็นพื้นที่ของเขต 3 ก็คือเป็นพื้นที่การศึกษาที่มีเด็กเยอะมาก คือบริเวณ

โรงเรียนอรุโณทัย โรงเรียนอัสสัมชัญฯ โรงเรียนมัธยมฯ แต่ของเขต 1 พื้นที่ตรงนี้เป็นโรงเรียนปงสนุกและ

โรงเรียนอนุบาลฯ ซึ่งเด็กเยอะมาก ภาพนี้เป็นภาพของโรงเรียนโพธิเสนวิทยาของเทศบาลเมืองท่าบ่อและ 

อบจ. หนองคายท าเพื่อชะลอความเร็ว ฝากท่านประธานสภาฯ ไปยังฝา่ยบริหารด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ 
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นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ประเด็นเรื่องราวที่ได้แจ้งเรื่อง

ร้องเรียนไปแล้ว ฝากฝ่ายบริหารด้วยนะครับ มีท่านอื่นอีกหรอืไม่ครับ เชญิ นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ       

ที่เคารพ กระผม นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เมื่อสักครู่ผมอาจจะพูดไม่ถูก

วาระ แต่ตอนนี้วาระอื่น ๆ ผมขออธิบายถึงเรื่องชุมชนสักนิดหนึ่งนะครับ คือเจตนารมณ์ของระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยที่ออกมาเรื่องขยายชุมชนตรงนั้น เป็นผลประโยชน์ต่อชาวบ้าน จากกรณีที่ ณ วันนี้เป็น

รูปแบบเดิมอยู่ ประชากรแต่ละหลังคาเรือนมีมาก จึงแบ่งคณะกรรมการดูแลแต่ละที่ ที่ผ่านมามีการบอกว่า

แบ่งชุมชนเลยเข้าใจผิด ตรงนี้เป็นการขยายชุมชน ท ากิจกรรมทุกอย่างเหมือนเดิมครับ เพียงแต่แบ่ง

คณะกรรมการดูแลแต่ละจุดเท่านั้นเอง นี่คือ เจตนารมณ์ของกระทรวงมหาดไทยที่ออกระเบียบนี้มา ตรงนี้

ขออธิบายจบแค่นี้นะครับ ผมอยากจะถ่ายทอดถึงประสบการณ์ที่ผ่านมา คือการสื่อสารกันไม่ทั่วถึง แต่ถ้า

ขยายชุมชนอย่างนี้แล้ว กรรมการมีหลายฝ่าย หลายคนที่มาช่วยกันดูแลแล้ว ข่าวสารก็จะแน่นอน ผมก็ท า

หนา้ที่ของสมาชิกสภาฯ หลายสมัย ครั้งนีก้็ประมาณ 5 - 6 เดือนก็อยากจะตอบแทนคณะท างาน เจา้หน้าที่

ของเรา จะขออนุญาตท่านประธานแสดงภาพครับ (ประธานอนุญาต) ผมต้องขอขอบคุณทางฝ่ายบริหาร 

กับคณะทีมงานกองช่างของเทศบาลเราที่ท างาน บ้านหลังนี้เขาเข้าไปอยู่ในบ้านไม่ได้ รถเข้าไม่ได้ นี่เป็นงาน

เก่าจากสมัยก่อนนะครับ ไม่ใช่เทศบาลชุดนี้  คือทางเทศบาลเรามีโครงการไปท าถนนแล้วปรับถนนต่ า 

ชาวบ้านเข้าบ้านไม่ได้ครับ เป็นพื้นที่บ้านดงไชยนะครับ เสียดายผมไม่ได้น าภาพที่ท่านรองนายกฯ ผมและ

สมาชิกสภาฯ เขต 3 ได้ลงพื้นที่ไปรับทราบปัญหาตรงนี้และได้ท าหนังสือถึงฝ่ายบริหาร ก็ช่วยแก้ไขกันมา 

เป็นระยะเวลาเกือบสองปีกว่าที่เหตุการณ์นี้จะได้แก้ไข ภาพต่อไป ภาพนี้เป็นค าที่ชาวบ้านฝากขอบคุณฝ่าย

บริหารกับฝา่ยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน นี่คือก าลังใจ ผมเป็นสมาชิกสภาฯ และเป็นตัวแทนจากชาวบ้าน เมื่อได้

รับทราบข่าวสารที่ดีจริง ๆ ที่เกิดขึ้นก็จะบอกกล่าวกัน ตรงนี้ก็แก้ไขได้เรียบร้อย ยังเหลืออีกสองจุด ตรงนี้

คือ ซอย 10 อาทิตย์หน้าก็จะเป็น ซอย 12 สมาชิกสภาฯ เขต 3 ก็เข้าไปลงในพื้นที่ด้วยกัน แต่ไม่มีภาพเข้า

มา ท าไมผมต้องมาท างานที่ไม่ใช่ในเขตพื้นที่ของตัวเอง ตรงนี้ในนามกลุ่มนครล าปางเราท างานกันเป็นทีม 

เราทราบปัญหาที่ ไหน เราไปที่นั่น ก็บอกกล่าวให้สมาชิกเรารู้ด้วยนะครับ  ตรงนี้ก็ เหมือนกันครับ           

ผมอยากจะส่งหนังสือที่ชาวบ้านส่งมาทาง LINE ให้กับเจ้าหน้าที่ และให้ผมด้วย เกือบ 10 ปีครับที่เขา

เดือดร้อนกับกิ่งไม้ข้างบ้าน คือข้างบ้านมีร้ัว เจ้าของบ้านไม่อยู่ และขายต่อ ๆ กันมาหลายมือมาก ก็ไม่มีใคร

กล้าไปด าเนินการ ท่านเป็นอาจารย์โรงเรียนเขลางค์ รู้จักกับผม รู้จักกับคุณกรณฐพรครองภพฯ ก็มา

ประสานขอความร่วมมือใหไ้ปช่วยด าเนินการ ในกลุ่ม LINE บอกว่า ขอขอบคุณทางเทศบาลพร้อมเจ้าหน้าที่

ที่ด า เนินการได้อย่าง เต็มใจ ทั้งสมาชิกสภาฯ และฝ่ายบริหารลงไปในพื้นที่ท างานจริง 10 ปีที่เขาต้องทน

ล าบาก ขอภาพสุดท้ายครับ พอเราท าเสร็จเจ้าของบ้านเขายิ้มมีความสุขมาก 10 ปีที่ต้องมากวาดขยะ กวาด

กิ่งไม้ เพราะต้นไม้อยู่ในพื้นที่ที่มีเจ้าของ แต่ไม่รู้เจ้าของอยู่ที่ไหน ตรงนี้ผมก็คิดเองว่ามันรุกล้ ามาทางที่
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สาธารณะขอให้ไปช่วยตัดหน่อย เราไม่สามารถตัดได้ ตรงนี้ก็ขอขอบคุณทางฝ่ายบริหาร ฝา่ยเจ้าหน้าที่ของ

กองช่างที่ท างานอย่างเข้มแข็ง ถามว่าเหนื่อยไหม ไม่เหนื่อยครับ เพราะเห็นชาวบ้านมีรอยยิ้มอย่างนี้ก็มี

ความสุข ขอบคุณมากครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชิญ นายณัฐกิตติ์  บรรจงจติต์ 

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ       

ทีเ่คารพ กระผม นายณัฐกิตติ์  บรรจงจติต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ตรงนี้ ไม่ใช่วาระอื่น ๆ นะครับ 

คือต้องมาแจ้งข้อบกพร่องหรือมาบอกว่าชาวบ้านเดือดร้อนอะไร ไม่ใช่มาเสนอผลงานครับท่านประธาน  

ของกลุ่มที่ท่านพูดเมื่อสักครู่นี้ ฝ่ายประจ าเขาดูแลเต็มที่อยู่แล้ว คือลืมนึกไปว่ายังมีสมาชิกสภาฯ บางส่วนที่

ไม่ได้อยู่ในกลุ่มของท่าน ของานไป ท่านเอาไว้ที่พื้น เอาเข้าคิว แต่ถ้าเป็นพวกท่านขอ วันเดียวได้ สองวันได้ 

ไม่ต้องเป็นห่วงครับเรื่องแบบนี้ชาวบ้านรู้หมด ขอฝากข้าราชการประจ าช่วยดูให้ทั่วถึงหน่อย เป็นสมาชิก

สภาฯ เหมอืนกัน มาจากประชาชนเหมอืนกัน กินเงินภาษีจากประชาชนเหมอืนกัน ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชิญ นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ    

ที่ เคารพ ดิฉัน นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ก็อยากจะพูดประเด็นที่ท่าน

สมาชิกเมื่อสักครู่ได้อภิปราย คือสิ่งที่ท่านเข้าใจก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นทั้งหมดนะคะ เพราะว่าในส่วนตัวที่ยื่น  

ตัดกิ่งไม้ให้ประชาชนบนถนนฉัตรไชย ใกล้ ๆ เทศบาลเรานี่เอง ยื่นค าร้องไปสองครั้งใช้เวลารออยู่สามเดือน  

จนชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน LINE มาต่อว่าหนักมาก บอกว่ารอมาตั้งสามเดือนท าไมยังไม่มาตัดต้นไม้

อีก เพราะเวลาฝนตกเขาเดือดร้อน น้ าเข้าไปในบ้าน จนต้องเขียนค าร้องมาครั้งที่สามแล้ว  จึงจะได้รับการ

ดูแล ในประเด็นที่ว่าแบ่งพรรคแบ่งพวก หรือท าให้คนนี้ ไม่ท าให้คนนี้ ไม่เป็นความจริงนะคะ เพราะสัมผัส

กับตัวเอง ก็โดนเหมอืนกัน คือต้องรอคิวค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชิญ นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ       

ที่เคารพ กระผม นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ผมอยากจะฝากปัญหาผ่าน

ท่านประธานไปยังผูบ้ริหารนะครับ เนื่องจากว่าปัจจุบันนี้ในเรื่องของระบบเสียงตามสายในชุมชน ปรากฏว่า 

มีอดีตประธานคณะกรรมการชุมชนบางท่าน ใช้เป็นกระบอกเสียงในการเอาความคิดเห็นส่วนตัว ทั้งที่ชอบ

และไม่ชอบต่อผู้บริหารเอามาพูดให้ชาวบ้านฟังอยู่บ่อย ๆ ซึ่งเป็นการบิดเบือนและสร้างความเกลียดชัง    

ผมก็อยากจะฝากให้ผูบ้ริหารรับทราบเรื่องนี้ คือเสียงตามสายจะเป็นประโยชน์มากถ้าได้ประชาสัมพันธ์เรื่อง
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ที่เป็นประโยชน์ สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่าง ๆ บางส่วนก็พูดในเรื่องที่ดี ก็ขอชม      

แต่บางเรื่องก็มีการบิดเบือนใช้ความรู้สึกที่ไม่ชอบในการที่จะสร้างความเข้าใจผิดต่อชาวบ้านและท าให้

ชาวบ้านเกลียดชัง ผมไม่ได้กล่าวถึงหรือจะไปชวนทะเลาะกับผู้ใดนะครับ ผมได้ยินมา เช่น การขยายชุมชน

หรอืการจัดการชุมชน ก็มีกรรมการบางท่านมาพูดในลักษณะว่า ถ้าแบ่งแล้วจะมองหน้ากันไม่ติด แล้วจะต้อง

มีวัดเพิ่ม หรอืชุมชนที่แบ่งไปใหม่เคยเข้าวัดได้ ก็เข้าไม่ได้แล้ว เพราะจะเป็นคนละพวก อะไรแบบนี ้ก็จะท าให้

คนเขาเกลียดชังและเข้าใจผิดต่อฝ่ายบริหาร ต่อนโยบายที่ดีงามนี้นะครับ เพราะฉะนั้นอยากจะขอฝาก

ปัญหาตรงนี้ผ่านท่านประธานไปถึงผู้บริหารได้รับทราบด้วยว่า ระเบียบการใช้สื่อ ซึ่งผมเข้าใจว่าเป็นเงิน

ภาษีของเทศบาลที่จัดเก็บ น ามาสู่การจัดซื้อจัดหาและติดตั้งในเรื่องเครื่องกระจายเสียงต่าง ๆ เพราะฉะนั้น

ก็อยากจะให้ใช้ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ในสิ่งที่เป็นข้อเท็จจรงิที่ถูกต้อง ไม่ใช่ใช้เป็นคล้าย ๆ เครื่องมือ

ของตัวเองในการโจมตีผู้อื่นนะครับ ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  มีสมาชิกท่านอื่นอีกหรือไม่ครับ ไม่มี   

นะครับ ขอเชญิเจา้หนา้ที่กองคลังที่ติดค้างไว้ครับ 

นางสาวจิตลดา  เกษสุวรรณ ผู้อ านวยการกองคลัง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก

สภาฯ และท่านผู้บริหารทุกท่าน ดิฉัน นางสาวจิตลดา  เกษสุวรรณ ผู้อ านวยการกองคลัง จากข้อค าถาม   

ที่เกี่ยวกับการออกใบรับรองภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายประจ าปี ของแต่ละปี  กรณีเงินได้ของสมาชิกสภาฯ   

ตามข้อกฎหมายมาตรา 40 (2) แห่งประมวลรัษฎากร ได้แก่เงินเดือนที่ได้รับเป็นประจ าทุกเดือน รวมถึงข้อ

ค าถามที่เป็นเบี้ยประชุมรายครั้งก็จะต้องน ามารวมเพื่อน าไปค านวณในการเสียภาษีทุกปี แต่ว่าในปีนี้ที่เรา

ออกให้ เป็นรายได้เงินเดือนที่เป็นลักษณะประจ า ส าหรับค่าตอบแทน เบี้ยประชุมเราไม่ได้น าไปรวมด้วย   

แตถ่้าหากว่าท่านสมาชิกต้องการที่จะให้น ามารวมก็จะออกเป็นเพิ่มเติมใหอ้ีกฉบับหนึ่งค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ร้อยเอกศักดิ์ชัยฯ มีอะไรข้องใจอีก

หรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เข้าใจแล้วนะครับ ก็เป็นเพียงเงินเล็กน้อยที่ไม่ได้รับประจ า เป็นแต่ละครั้ง แต่ละ

เดือนไป ก็ไม่ได้เอารวมด้วย ถ้าท่านใดประสงค์จะสนับสนุนรัฐบาล จะเอาไปรวมด้วยก็ได้ ทางผู้อ านวยการ

กองคลังจะจัดการใหน้ะครับ ไม่มที่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ แล้วนะครับ ผมก็ขอเรียนเชญิท่านเลขานุการสภาฯ 

นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ     

ที่เคารพ กระผม นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ก่อนที่ท่านประธานจะปิด

การประชุม ผมขออนุญาตน าเรียนสภาฯ สองเรื่องนะครับ เรื่องแรก กรณีระเบียบที่ผ่านมา สภาได้แต่งตั้ง

คณะกรรมการสามัญเพื่อศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง ซึ่งคัดเลือกคณะกรรมการจ านวน 3 

ท่าน เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 109 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

พ.ศ. 2547 ก าหนดว่า “การนัดประชุมและการเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรกให้เป็นหน้าที่
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ของเลขานุการสภาท้องถิ่น” หลังจากที่ปิดประชุมนี้แล้ว จึงขอนัดคณะกรรมการฯ และขออนุญาตใช้ห้อง

ท่านประธานสภาฯ ในการประชุมครั้งแรกนะครับ กรณีที่สอง ผมอยากจะน าเรียนสภาฯ กรณีที่สภาได้

แต่งตั้งให้ผมเป็นเลขานุการสภาฯ ซึ่งท่านประธานสภาฯ ได้ลงนามแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2564     

ที่ผ่านมา ก็เป็นระยะเวลา 8 เดือน เนื่องจากกระผมจะได้รับแต่งตั้งให้ไปด ารงต าแหน่งใหม่เป็นปลัดเทศบาล

เมืองพิชัย ในวันที่ 1 มีนาคมนี้ จึงขอแจ้งที่ประชุมสภาว่า จะขออนุญาตลาออกจากต าแหน่งเลขานุการสภา 

ซึ่งก็คงจะยื่นหนังสือต่อท่านประธานสภาฯ ในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ เพื่อสภาจะได้พิจารณาคัดเลือกเลขานุการ

สภาฯ ท่านต่อไป ตลอดระยะเวลา 8 เดือนที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปางแห่งนี ้          

ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ขอขอบคุณท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหารที่ให้โอกาส     

ได้ปฏิบัติหน้าที่อันทรงเกียรตินี้ และได้รับความร่วมมือจากสมาชิกสภาฯ ด้วยดี เป็นประสบการณ์ที่

ทรงคุณค่าที่มีโอกาสได้ปฏิบัติ หากแม้นมีสิ่งใดที่ได้ล่วงล้ าหรอืว่าปฏิบัติไม่ถูกไม่ต้อง หรอืไม่เหมาะสมก็ต้อง

ขออภัยกับท่านสมาชิกทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะครับ แต่ถ้ามีสิ่งใดที่จะให้รับใช้ต่อสภาทั้งในราชการและนอก

ราชการก็ยินดเีสมอนะครับ ขอขอบคุณอีกครั้งครับ ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับท่าน

เลขานุการสภาฯ ที่ได้ก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารระดับปลัดเทศบาลเมืองพิชัย และเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ

ที่ท่านเลขาฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ในสภานี้มาเป็นอย่างดี ผมขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้โปรดยืนขึ้น ปรบมือให้

เกียรตทิ่านเลขาฯ ด้วยครับ ขอเชญิท่านรองนายกฯ ครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ         

ที่ เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนคร

ล าปาง ขออนุญาตนิดหนึ่งครับ เมื่อสักครู่ที่ได้รับฟังเรื่องอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นค าติก็ดี ค าชมก็ดี หรือเรื่อง     

ค าร้องอะไรก็ดี ก็ยืนยันด้วยความบริสุทธิ์ใจว่า ผมท างานท าเต็มที่ แต่ว่าบ้านเมืองถูกทอดทิ้งไม่ได้รับการ

ดูแลมาเป็นเวลานานหลายปี เราเข้ามาท างานได้เจ็ดแปดเดือนก็คงจะไม่สามารถบริการได้ทั่วถึงพร้อมกัน

ทั้งหมดภายในเวลาสั้น ๆ ประกอบกับบุคลากรและเครื่องจักรเครื่องมือ เหมือนที่ผมเคยเรียนให้ทราบแล้ว

ว่า ยังมีข้อจ ากัดและยังจัดซือ้ไม่ทัน ขออภัยจริง ๆ แม้กระทั่งปัญหา ขออนุญาตเอ่ยนามท่าน สท. อมลยาฯ 

ที่กล่าวมาเมื่อสักครู่ ต้นไม้หน้าบ้านแม่ของผมเอง แกบอกมาสองเดือนแล้ว ผมก็ยังไม่กล้าให้เจ้าหน้าที่ไป

ตัด เพราะก็ต้องตามล าดับ ตรงนี้ขอยืนยันว่า ไม่ใช่ว่าไปท าอะไรให้ใครก่อน ใครหลังนะครับ นอกจากว่ามัน

เนิ่นนานช้ามากจริง ๆ ก็ต้องลงไปดูว่าเพราะอะไร ตรงนี้ผมขออนุญาตเรียนให้ทราบว่า ไม่ได้เลือกที่รักมัก  

ที่ชัง ยืนยันว่าท างานตามนั้น ส่วนเรื่องเสียงตามสาย ตรงนี้ก็เป็นปัญหาที่ค่อนข้างน่ากลัวนะครับ เรื่องการ

ใช้สื่อ ผมเคยอ่านหนังสือและเคยเล่าให้สมาชิกหลายคนฟัง คือ หนังสือวิจัย  ชื่อ Think Again ของ ADAM 

GRANT เขาบอกว่าปลาทองตัดสินใจใช้เวลา 9 วินาที คนปัจจุบันโดยเฉพาะเด็ก ๆ ตัดสินใจ 8 วินาที ใช้เวลา

น้อยกว่าปลาทองอีก รับอะไรมาปุ๊บ เชื่อตามนั้นทันที ตรงนีก้็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างอันตรายกับเทคโนโลยีของ
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โลกปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ตามพวกเราในฐานะที่มีวุฒิภาวะสูงแล้ว ก็เชื่อว่า เราจะรับฟังอะไรด้วยความเป็น

เหตุเป็นผลนะครับ และยืนยันว่าการท างานของพวกเราก็ท างานกันอย่างจริงจัง เต็มที่ จะท าให้บ้านเมืองดี 

มีความสุขตามนโยบายของท่านนายกฯ ครับ ขออนุญาตชีแ้จงสัน้ ๆ ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอขอบคุณทุกท่านนะครับ ในวันนี้ก็ใช้

เวลาไปพอสมควรแล้ว ขณะนีเ้วลา 12.15 น. ผมขอปิดประชุมครับ 

เลิกประชุมเวลา  12.15 น. 

 

(ลงช่ือ).................................................................... 

  (นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์) 

  เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 

 

(ลงช่ือ).................................................................... 

  (นายนพดล  ผดุงพงษ์) 

  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  

 1. นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ได้ยื่นหนังสือลาออกจากต าแหน่ง

เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 

 2. ที่ประชุมสภาฯ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ 

สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2565 วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ในการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 
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